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MAJOWE CZYTANIE 
Maj to miesiąc poświęcony książce i czytelnictwu. Z tej okazji w naszej bibliotece 

przez cały miesiąc będziemy czytać najlepsze książki wybrane przez uczniów 

naszej szkoły. Zaczęliśmy od przeczytania opowiadania o krasnalu Hałabale Lucyny 

Krzemienieckiej. Drugą książką była historia o życiu Kubusia Puchatka A. A. Milne. 

Uczniowie wykonali ilustracje do przeczytanych opowiadań/książek. 

 

 

Następny tydzień upłynął pod znakiem podróży i fantastyki. 

Uczniowie wykonali rysunki do swoich ulubionych książek. 

W ten sposób poznaliśmy „Zaczarowaną zagrodę” 

A i Cz. Centkiewiczów a szczególnie historię pingwina 

krawacika. Zanurzyliśmy się też w świat fantastyki poprzez 

czytanie fragmentów książek JRR Tolkiena : „Hobbit czyli 

tam i z powrotem” , „Władca Pierścieni” cz. 1 „Drużyna 

Pierścienia „ , A Sapkowskiego „Miecz przeznaczenia” . 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Kolejny już tydzień Majowego czytania 

obfitował w liczne konkursy, zagadki, rebusy. 

Aby je rozwiązać wróciliśmy pamięcią do 

dziecięcych lat w bajkowych zagadkach 

i rozsypankach literackich. Przyjrzeliśmy się 

polskim przysłowiom. Pracy i śmiechu było co 

niemiara. Zajęcia zakończyliśmy wykonaniem 

plakatu promującego czytelnictwo. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i nagrody książkowe. 

  

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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DZIEŃ MATKI 
Z okazji Dnie Matki nasi uczniowie i wychowankowie  przygotowali drobne 

niespodzianki dla swoich MAM! 

Droga Mamo! 

Dziękuję za każdy 

spędzony 

wspólnie z Tobą dzień, 

za pokazywanie mi świata, 

za uczenie bycia 

odważnym, 

wolnym i otwartym na 

innych. 

Kocham Cię za wszystko 

i na zawsze! 

 

 

 

 

  

http://www.zspksd.edu.pl/
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Strefa Schengen – obszar 

obejmujący 26 państw na 

którym zniesiono kontrole 

graniczne na granicach 

wewnętrznych 

15 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
 

Polska jest członkiem Unii 

Europejskiej od 1 maja 2004 

na mocy Traktatu akcesyjnego 

podpisanego 16 kwietnia 2003 

roku w Atenach przez 

prezydenta Aleksandra  

Kwaśniewskiego, który został 

następnie ratyfikowany we 

wszystkich państwach 

członkowskich. 

Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się  

w  Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez  

Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej.  

W związku z obecnością w UE Polska jest także uczestnikiem strefy Schengen 

– nastąpiło to w dwóch terminach, osobnym dla ruchu lądowego i morskiego 

(grudzień 2007) i osobnym dla ruchu powietrznego (marzec 2008 r.) 

Mimo członkostwa w UE, Polska nie weszła do 

Strefy Euro, co wynika m.in. z warunków 

gospodarczych kraju oraz zróżnicowanych 

uwarunkowań politycznych (wpływ ma na to m.in. kryzys 

finansowy, jaki rozpoczął się w 2008/2009 r. i który 

mocno uderzył w państwa, gdzie obowiązuje waluta 

europejska). 

Polska posiada obecnie (tj. 2014 r.) 51 posłów w Parlamencie Europejskim. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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DZIEŃ DZIECKA 
 

Kilkudniowe obchody Dnia Dziecka w naszej 

szkole to już wieloletnia tradycja, ze 

wszystkich sił staramy się przygotować na to 

święto wiele atrakcji. W zorganizowaniu 

imprezy pomagają nam wolontariusze 

i sponsorzy. Tak było i w tym roku. Trzeciego 

czerwca oddziały odwiedzili wolontariusze 

z Zespołu Szkół im. Grabskiego 

w Warszawie, swoją obecnością wnieśli wiele 

radości w szpitalną rzeczywistość.  

 

 

  

http://www.zspksd.edu.pl/
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Następnego dnia nauczyciele z naszej szkoły 

zorganizowali dzieciakom na placu zabaw prawdziwą 

frajdę. Imprezę zapoczątkował lubiany przez dzieci 

taniec – kaczuchy, a po nim nastąpił cały maraton 

tańców i zabaw w rytmie muzyki.  

Prawdziwą 

furorę zrobiły zabawy, z ostatnio 

zakupioną przez szkołę, animacyjną 

chustą Klanzy. Wiele entuzjazmu 

przyniosło też przeciąganie liny - 

nauczyciele kontra dzieci, oczywiście 

wygrały dzieciaki 2:0. Gratulacje! 

Kolejnym szalonym pomysłem było 

rzucanie kaloszem do celu. Nie obyło się też bez zabaw plastycznych  - rysowanie 

kredą na betonie i malowania buziek. Całości dopełnił słodki poczęstunek 

sponsorowany przez firmy: Nugatex, Kaufland i Carrefour. 

  

 

 

 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Dzień Dziecka nie mógłby się obyć bez 

wolontariuszy Fundacji Mam Marzenie, 

którzy odwiedzili szpitalne oddziały, niosąc 

uśmiech, dobre słowa i prezenty. To wspaniali 

ludzie, których pasja przekłada się na radość 

dzieci.  

Wszystkim serdecznie dziękujemy!!! 

   

   

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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 MYŚLENIE LATERALNE 

Myślenie lateralne (ang. lateral thinking, lub 

myślenie w bok– termin wprowadzony w roku 1967 

przez Edwarda de Bono i oznaczający nowe 

spojrzenie na sytuację (kreatywność), 

dostrzeżenie nowych możliwości (nowe idee), 

przeformułowanie problemu dające szansę 

rozwiązania go nowymi metodami. Myślenie 

lateralne to gotowość do pozbycia się sztywności 

w postrzeganiu i rozumieniu świata, zdolność 

patrzenia na problem z różnych stron. Takie 

podejście pozwala na świadome poszukiwanie 

nowych, alternatywnych rozwiązań (np. za pomocą 

myślenia twórczego). Edward de Bono podkreśla, 

że jednym z narzędzi myślenia lateralnego jest 

poczucie humoru i kilka prostych zasad:  

 Nie stosuj się do zasad, których nie ma 

 Obserwuj szczegóły 

 Zerwij z rutyną 

Myślenie lateralne to zdolność tworzenia pozornie nieistniejących połączeń 

i świadoma rezygnacja z gotowych rozwiązań i wzorów na rzecz znalezienia 

lepszych rozwiązań 

Zagadki lateralne to tak skonstruowane łamigłówki, aby skierować nasz umysł na 

"ślepą uliczkę", która nie zawiera rozwiązania. W ten sposób można łatwo 

sprawdzić, czy nasz umysł pracuje jednotorowo. Jeśli tak, to po prostu nie 

rozwiążemy takiej zagadki, zasugerowani kierunkiem myślenia podsuniętym przez 

zagadkę. Jednakże po przedstawieniu nam rozwiązania będziemy zdumieni, że na 

nie nie wpadliśmy - przecież jest ono takie oczywiste! Starając się rozwiązywać 

umieszczone tutaj zagadki pamiętajmy o jednym: rozwiązanie jest zawsze 

logiczne, choć czasami nieco dziwne i lekko naciągane. 

  

http://www.zspksd.edu.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_de_Bono
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kreatywno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Idea
https://pl.wikipedia.org/wiki/My%C5%9Blenie_tw%C3%B3rcze


11 | S t r o n a   

Opatrunek, numer 8, maj-sierpień 2019 

Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym 

www.zspksd.edu.pl 

 
 

PRZYKŁADOWE ZAGADKI LATERALNE: 

1. Kierowca Fiata ma brata, lecz brat kierowcy Fiata nie ma brata. Kim 

kierowca Fiata jest dla brata? 

 

2. Pewien facet jest ubrany całkowicie na czarno. Ma czarne buty, skarpetki, 

spodnie, sweter, rękawiczki i kominiarkę. Idzie czarną ulicą, na której nie 

świeci się żadna latarnia. Nie widać też księżyca - jest nów, a niebo 

zachmurzone. Naprzeciw niego z dużą prędkością jedzie czarny samochód 

z wyłączonymi światłami - jednak w jakiś sposób kierowca zobaczył 

mężczyznę i się zatrzymał. Jak to możliwe? 

 

3. Pewna kobieta ma dwóch synów, którzy urodzili się o tej samej godzinie, 

tego samego dnia, miesiąca i w tym samym roku. Nie są jednak bliźniakami - 

jak to możliwe? 
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DOWCIPY WAKACYJNE 
Turyści w muzeum Ziemi oglądają kości dinozaura. Jeden z nich pyta przewodnika: 

- Może pan powiedzieć, ile lat mają te kości? 

- 3 miliony, cztery lata i sześć miesięcy - pada odpowiedź.  

- To jakaś podpucha?! - pyta turysta. - Skąd pan zna tak dokładny wiek? 

- No cóż, kości dinozaura miały 3 miliony lat, kiedy zacząłem tu pracować, a to było 

cztery i pół roku temu. 

 

Żona do męża przed wyjściem na plażę: 

- Chiałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich! 

- To załóż łyżwy... 

 

Jaka jest różnica między wczasami w górach a wczasami nad morzem? 

W górach ceny są wysokie, a nad morzem - słone. 

 

Grupa turystów błądzi w górach. Wieczór zapada, a tu ani śladu człowieka i nadziei 

na nocleg. 

- Mówił pan, że jest najlepszym przewodnikiem po Tatrach! - wścieka się jeden 

z uczestników wycieczki. 

- Zgadza się! Ale to mi już wygląda na Bieszczady... 

 

Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina: 

- Jak dojść do Kairu? 

- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo. 

 

Grupa turystów zwiedza ruiny średniowiecznego zamku. Mały chłopiec przygląda 

się tym resztkom muru i pyta:  

- Tatusiu, to tutaj mama uczyła się jeździć naszym samochodem? 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Dowcipy nieco abstrakcyjne: 

 

1. Kupił sobie facet długopis i się popisał.  

2. Szedł facet przez las i zdębiał.  

3. Szedł facet koło koparki i dał się nabrać.  

4. Szedł facet koło betoniarki i się zmieszał.  

5. Szedł facet przez budowę i go zamurowało 

 

BEZPIECZNE WAKACJE  
 

W okresie wakacyjnym część Was wyjedzie na kolonie, czy obozy, a część 

pozostanie w domach. Mając na uwadze Wasze dobro przedstawiamy kilka rad, 

które mogą ochronić przed nieprzyjemnymi wakacyjnymi sytuacjami. 

 

1. Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają 

wakacje! 

2. Zawsze informujcie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim przebywacie! 

3. Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, torów 

kolejowych, wykopów... 

4. Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce – nie traktujcie jezdni 

jak placu zabaw! 

5. Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – strzeżonych 

kąpieliskach pod opieką ratowników lub osób dorosłych ! 

6. Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają 

niebezpieczne! 

7. Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym! 

8. Pozostając samodzielnie w mieszkaniu – ostrożnie obchodźcie się 

z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi! 

http://www.zspksd.edu.pl/
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9. Nigdy nie bawcie się ogniem – ogniska rozpalajcie w miejscach 

wyznaczonych, zawsze w obecności osób dorosłych! 

10. Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami 

i propozycjami swoich kolegów! 

11. Uczestnicząc w pracach polowych – zachowajcie szczególną ostrożność nie 

dotykajcie maszyn i urządzeń będących w ruchu i pod napięciem! 

12. Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie 

otoczenia, w którym przebywacie! 

13. Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą nic 

dobrego! 

 

Zarówno kiedy poczujemy się zagrożeni, jak i w razie 

popełniania przestępstwa, nie wahajmy się zwrócić 

o pomoc. Taki przypadek należy zgłosić znajdującemu się 

w pobliżu policjantowi, do najbliższej jednostki Policji lub 

telefonicznie pod numer 997 lub 112.  

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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BEZPIECZNA KRZYŻÓWKA  
1. Kształt znaków ostrzegawczych. 

2. Kolor światła, na którym wolno przechodzić przez jezdnię. 

3. Sprawiają, że gdy je nosisz jesteś bardziej widoczny na drodze. 

4. Uzależniają i zabijają człowieka – inaczej środki psychotropowe. 

5. Między innymi może być psychiczna lub fizyczna. 

6. Nosi go Policjant, Żołnierz, Strażak. 

7. Nieznany gość w domu... 

8. Zabranie cudzej rzeczy to... 

9. Pas ruchu albo nie graj w piłkę w jej pobliżu... 

10. Możesz go wywołać bawiąc się zapałkami... 

11. Czuwa nad Twoim bezpieczeństwem. 

12. Marka samochodu lub alarmuje o niebezpieczeństwie. 

13. Ponoszą odpowiedzialność za swoje dziecko. 

14. Stoją przy drodze na jednej nodze. 

15. Może być poselski lub dostaniesz go za wykroczenie. 

16. Gdy jedziesz samochodem zawsze je zapinaj. 

 

 

http://www.zspksd.edu.pl/

