
                                     Maj- Czerwiec 2019
Zespół Placówek Specjalnych
przy zoz w Opolu                                                

        numer 50 /51            

                                           

W numerze m.in.

Światowy Dzień Kosmosu
Spotkanie pacjentów z młodymi piłkarzami

     



Spis treści 

1. Światowy Dzień Kosmosu Str. 3

2. Spotkanie pacjentów z młodymi piłkarzami na chirurgii  
   dziecięcej 

Str. 8

3. Narysuj mi baranka Str. 9

4. Ciekawostki z oddziału chorób płuc z miesięcy maj-czerwiec Str. 10

5. Wakacyjne dmuchawce ortograficzne Str. 12

6. Zdrowym by!!! Bądź bezpieczny w czasie wakacji!!! Str. 13

7. Kącik przedszkolaka Str. 15

Nasz adres:
Zespół redakcyjny „Puls szkoły”
Al. Witosa 32, 45-401 Opole
Redaktor Naczelna: Sabina Zdera
W miesiącu maju i czerwcu współpracują z nami: Katarzyna Bednarz, Karina Starosta, Agnieszka 
Paduch-Tkocz, Barbara Karpińska, Małgorzata Koralewska.
 e-mail: zasapka@o2.pl

     



Światowy Dzień Kosmosu

16.  05.  2019  na  lekcjach  fizyki  w  naszych  placówkach  obchodziliśmy  Światowy  Dzień

Kosmosu,  który  według  kalendarza  wypada  21  maja.  „Celem obchodów Dnia  Kosmosu,

ustanowionego  z  inicjatywy  amerykańskich  astronautów,  jest  upamiętnienie  wydarzeń,

związanych  z  badaniami  przestrzeni  kosmicznej  i  zainspirowanie  naukowców  do  dalszej

pracy.  Dzień  ma  też  zachęcać  zwykłych  ludzi  do  zgłębiania  tajemnic  wszechświata.”1

Dlatego też nasi podopieczni zapoznawali się z wiadomościami o kosmosie poprzez krótkie

filmiki  z  astronomii,  gry  dydaktyczne,  puzzle,  łamigłówki,  mapy  myśli  i  inne.  Wszyscy

bardzo  dobrze  się  przy  tym  bawili,  a  zasób  wiadomości  który  zdobyli  zaowocuje  w

przyszłości  wiedzą  z  takich  dziedzin  jak  kosmonautyka,  kosmologia,  astrofizyka,  czy

astronomia. 

     



     



     



     



„Zmierz, co jest mierzalne, i uczyń mierzalnym to, co takim nie jest” 

                                                                  Galileusz 

Opracowała: Małgorzata Koralewska - nauczycielka fizyki 

     



Spotkanie pacjentów z młodymi piłkarzami na chirurgii
dziecięcej 

W czwartek  30-go  maja  odbyło  się  spotkanie  dzieci  przebywających  na  chirurgii

dziecięcej,  pediatrii,  jak  i  innych  oddziałach  Uniwersyteckiego  Szpitala  Klinicznego  z

młodymi  piłkarzami.  Byli  to  najlepsi  zawodnicy,  przedstawiciele  trzech  drużyn  „Odry

Opole”. Wizyta ich związana była z akcją prowadzoną od kilku lat z okazji Dnia Dziecka

przez rodziców tych chłopców. Polega ona na zbieraniu zabawek, gier, układanek  i książek,

które mają trafić ostatecznie do rąk chorych dzieci będących na leczeniu w szpitalu. Co ważne

rzeczy te każde dziecko zabiera ze sobą domu. Spotkanie umiliło dzieciom czas spędzany w

szpitalu,  pozwoliło  zapomnieć  choć na  chwilę  o  bolesnych  zabiegach.  Towarzyszyli  nam

rodzice  pacjentów,  jak  i  personel  medyczny.  Zrobiono  wiele  pamiątkowych  zdjęć.  Nasze

dzieci nie zapomniały o drobnych upominkach w ramach podziękowania; były to wykonane

przez  nich  papierowe  torebki  z  niespodzianką  przygotowaną  przez  panią  oddziałową

z chirurgii dziecięcej.

  

 
                                                             Opracowała: Karina Starosta, nauczyciel-wy

     



 Narysuj mi baranka

4  czerwca  2019  roku   na  oddziale  pediatrii  gościliśmy  amatorską  grupę  teatralną.

Młodzi  ludzie  -wychowankowie  Domu Dziecka z   Opola i   z  Chmielowic  zagrali  sztukę

pt  Narysuj  mi  baranka,  w oparciu  o baśń-   Mały  Książę.  Widzami  były  dzieci  -pacjenci

z  pediatrii   i  z  chirurgii  dziecięcej  wraz  z  rodzicami.  Sztuka  nie  była  łatwa w odbiorze,

ale zaintrygowała oglądających. Tym bardziej, że ekipa przyjechała z własnymi rekwizytami

i  z  udźwiękowieniem.  Nasi  goście  odkryli  w  sobie  pasję  aktorską  już  jakiś  czas  temu.

A  tę  sztukę  zagrali  już  kilka  razy,  m.in.  dla  seniorów  i  w  teatrze.  Dla  nich  granie

dla  pacjentów  w  szpitalu  to  też  całkiem  nowe  doświadczenie.  Przyjechali  do  nas  m.in.

w towarzystwie swoich wychowawców, pani dyrektor oraz reżysera  całego przedstawienia.

Potem był już czas na podziękowania, zdjęcia, poczęstunek i wspólne rozmowy. Zaprosiliśmy

ich ponownie. Może nas jeszcze kiedyś odwiedzą.

           

      

                                          

                                                Opracowała : Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola

     



           Ciekawostki z oddziału chorób płuc z miesięcy
maj-czerwiec

      Dla małych pacjentów oddziału chorób płuc w Kup, maj i czerwiec to miesiące dłuuugich

spacerów,  wycieczek  leśnych,  pikników  w  parku  przyszpitalnym  i  koncertów  w  parku

sensorycznym. Nie straszne nam upały. W standardowym wyposażeniu dzieci, znalazły się;

krem  z  filtrem  UV,  spray  na  owady,  butelka  wody   i  nakrycie  głowy.  Udało  nam  się

przyspieszyć porę inhalacji o 20-30 min by dzieci mogły dłużej pobyć na dworze ;).    

W maju obchodziliśmy dwa wyjątkowe święta; 12 maja – Dzień Pielegniarki i 26 maja Dzień

Matki.

Z racji tego, że jesteśmy na dwóch oddziałach: dziecięcym oddziale chorób płuc oraz geriatrii,

gdzie  mieści  się  nasza  sala  edukacyjna,  świętowaliśmy  również  w  dwóch  punktach

pielęgniarskich. Panie i panowie otrzymali  laurki z odbitymi na kolorowo rączkami dzieci,

kwiaty z papieru wykonane metodą origami oraz ciasto „leśny mech”. Mamy otrzymały małe

bukieciki z kwiatków i traw zebranych podczas spaceru, moc uścisków i uśmiechów. 

     



Leśna aura sprzyja twórczej wenie. Poniżej wiersz jednej z pacjentek:

Jestem tutaj drugi raz

I choć w czwartek rozstania przyjdzie czas

Chciałam podziękowac serdecznie

Bo pamiętać będę wiecznie

Co to jest emocja

Jak się ze złością rozstać

Że się od siebie wszyscy różnymy

Dlatego różne stroimy miny

Że jest duzo małych, chorych dzieci

A na spacerach szybko czas leci

Dziękuję za warsztaty terapeutyczne

I rozmowy symaptyczne

Mówi pani „Do zobaczenia byle nie tu !”

A ja „Mam nadzieję, że się spotkamny znów !”

Kasia, lat 12

Opracowała: Agnieszka Paduch-Tkocz, nauczyciel-wychowawca

     



WAKACYJNE  DMUCHAWCE  ORTOGRAFICZNE  

     Przeczytaj uważnie wiersz o  lecie. 

         Po pachnącej łące spacerowało gorące słońce.
         Iskrzyło nad łąkami i ukrytych w trawie
         żółtymi kaczeńcami.

         Szła łąką Haneczka w kolorowej sukience.
         Uzbierała do fartuszka, jak mogła najwięcej.
         I zrobiła rodzicom bukiet z pieknych kaczeńców. 

        Napisz, jakie czynności musiała wykonać Haneczka, aby zrobić
        bukiet z kaczeńców. Podczas pisania wykorzystaj słowa:

        najpierw, potem, następnie, później.                                                      

       Zagadka: Jeszcze wczoraj był żółty, jak maleńkie słońce.
          Dzisiaj jest latarnią, co świeci na łące..............................

       Do podanych rzeczowników dopisz przymiotniki:

      słońce …...................... , …...................................
      
      pogoda ........................ , …...................................

     wiaterek ….................. , …....................................

  
     Narysuj lub namaluj farbami wymarzone miejsce
    wakacyjne.................................................................

                    Wesołych i bezpiecznych wakacji życzą uczniowie- 
                    pacjenci wraz z nauczycielami.

                                                                                                  Opracowała: Barbara Karpińska

     



Zdrowym być !!!

Bądź bezpieczny w czasie wakacji :)

 

Po  dziesięciu  miesiącach  ciężkiej  pracy  i  stresów  nadchodzi  tak  wyczekiwany  przez

wszystkich uczniów czas – WAKACJE. Jest to czas zabawy i nowych przeżyć. Korzystając z

czasu  wolnego  nie  zapominajcie  jednak  o  Waszym  bezpieczeństwie.  Każdy z  Was  musi

zwracać  uwagę  na  różne  zagrożenia  podczas  wakacyjnego  wypoczynku,  aby  po  jego

zakończeniu pozostały tylko dobre wspomnienia. 

Oto kilka zasad bezpiecznego funkcjonowania na co dzień w okresie wakacyjnym:

1. Wyjeżdżając,  zawsze pozostaw najbliższym informację,  gdzie i  z kim będziesz spędzać

czas.  Zostaw  wszystkie  możliwe  numery  telefonów-swoje  i  przyjaciół.  Umów  się  na

określone  hasło,  które  wypowiedziane  przez  Ciebie  będzie  oznaczało,  że  czujesz  się

zagrożony i potrzebujesz natychmiastowej pomocy. To nie przesada - to podstawowa zasada

bezpieczeństwa!

2. Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami - nigdy nie wiesz, kto może Cię obserwować.

Podczas  płacenia  staraj  się  nie  pokazywać  zawartości  portfela  a  najlepiej  nie  trzymaj  w

jednym miejscu całej gotówki. Dobrym wyjściem jest np. noszenie przy sobie drobnych sum.

Natomiast sposobem na natrętnych "wyłudzaczy" jest posiadanie w kieszeni drobnych "na

odczepne". 

3. Podróżując  pociągiem zawsze  zajmuj  miejsca  z  dala  od  podejrzanych  osób i  -  jeśli  to

możliwe - blisko konduktora, bądź służby ochrony kolei. Nie siadaj samotnie w przedziałach i

trzymaj się blisko ludzi. Często to wystarczy, aby odstraszyć potencjalnego napastnika. Staraj

się nie podróżować nocą. Nigdy też nie podróżuj autostopem. Wracając z imprezy nocą nigdy

nie  korzystaj  z  ofert  podwiezienia  przez  obcych.

4. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy - czasami lepiej udać, że się nie słyszy

i  iść  dalej.  Kiedy  zaczepki  się  nasilą,  odpowiadaj  pewnie,  krótko,  bez  wdawania  się  w

dyskusję. Nie obrażaj napastnika. 

     



5. Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją torbę, portfel,

telefon. Nie noś portfela i dokumentów razem i nigdy nie wkładaj ich do tylnej kieszeni.

Dokładnie zapinaj plecaki i torby. Torebkę trzymaj, obejmując ją całą od spodu, pamiętając

przy  tym,  aby  zawsze  była  zamknięta.  Wartościowe  rzeczy  noś  tylko  w  zamykanych

kieszeniach.

6. Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypadki dosypywania i dolewania różnych

specyfików są coraz większym problemem. Po takich substancjach tracisz samokontrolę a

nazajutrz niczego nie pamiętasz. 

7. Nigdy nie wybieraj się na dyskotekę sam - zawsze w gronie znajomych. Nie wychodź z

dyskoteki samotnie - staraj się wracać do miejsca zamieszkania w towarzystwie przyjaciół.

8. Wakacje to okres wzmożonej działalności dealerów narkotykowych. Pamiętaj, że mitem

jest,  iż  "dopalacze"  pomagają  w  dobrej  zabawie.  Naucz  się  być  asertywnym!  Naucz  się

odmawiać.

9. Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale nie każdy pomysł na zabawę jest  dobry.  Nie daj

szans, aby wakacyjne picie powiększyło związane z tym statystyki tragicznych wydarzeń.

Alkohol  wzmaga  agresję,  a  jednocześnie  nietrzeźwy  nastolatek  jest  łatwiejszą  ofiarą

przestępstwa.

10. Okres wakacji to również intensywny werbunek prowadzony przez sekty. Nie opowiadaj

nowo poznanym ludziom o swoich kłopotach czy marzeniach. Możesz być zaproszony na

"bardzo ważne spotkanie". Jeżeli osoba jest bardzo życzliwa, ale nie chce odpowiedzieć na

Twoje pytanie o cel spotkania i osoby lub instytucje je organizujące: "bo tam się wszystkiego

dowiesz", bądź ostrożny. 

Opracowała: Sabina Zdera- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     



     



     



     



     



     


