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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK
Siostry z rehabilitacji
zawsze gotowe do akcji
Gdy cię bolą chore plecy
Pomasują i pocieszą
Gdy coś strzyka ci w kolanie
Wtedy możesz liczyć na nie
Kiedy nie chce ci się ćwiczyć
Wtedy żadna nie nakrzyczy
Lecz łagodnie cię przekona
że to dobre jest dla zdrowia
Wszystkie są jak dobre ciocie
Przymkną oko gdy napsocisz
Są jak balsam na chorobę
Równe babki z Dziekanowa

Pielęgniarki z Dziekanowa - to załoga jest morowa.
Wszystkie młode, piękne, zgrabne, mądre, dobre i powabne.
Gdy Cię bolą chore plecy pomasują i pocieszą.
Gdy coś strzyka ci w kolanie zawsze możesz liczyć na nie.
Gdy uciekasz przed zastrzykiem, żadna cię nie goni z krzykiem,
lecz cierpliwie ci tłumaczy, że nie może być inaczej.
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Z okazji
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki
dziękujemy Paniom za opiekę, troskę,
cierpliwość
i życzymy, aby Wasz codzienny
wysiłek był doceniany
a praca na rzecz chorych dzieci
budziła dumę i satysfakcję.

Biały kitel, laczki dwa
Którz to taki, czy je znasz?
Chorych ciągle doglądają,
Dają leki, kłują ciało,
pytaniami zasypują
Zanim o czymś zdecydują.
Prawą ręką są lekarza,
Jak hebelek u stolarza.
Wszystkim bardzo chcą pomagać
By z chorobą w mig się zmagać...
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DZIEŃ MATKI
Dzień Matki – święto obchodzone jako wyraz szacunku dla
wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w
którym jest świętowany. W Polsce obchodzone jest 26 maja. W tym
dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego
rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto
to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za
trud włożony w wychowanie.
Historia

Początki

święta

sięgają

czasów

starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano
wtedy

matki-boginie,

symbole

płodności

i

urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo
rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym
zabroniono wyznawania innych bogów.
Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u matki. Początkowo
co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej katedrze. W zwykłe
niedziele odbywały się one w pobliskich kościołach. Dzień, w którym obchodzono to święto, był
wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce
podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za
otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do
XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po
zakończeniu II wojny światowej.
Inaczej

historia

tego

święta

przedstawia

się

w Stanach Zjednoczonych. W 1858 roku amerykańska
nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni
Matczynej Pracy, zaś od 1872 roku Dzień Matek dla
Pokoju promowała Julia Ward Howe. Annie Marie Jarvis, córce Ann Jarvis, w 1905 roku udało
się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie
stany, zaś w 1914 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uznał przypadający na drugą niedzielę
maja Dzień Matki za święto narodowe.
W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie.
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OPOWIADANIE
JAK NASZA MAMA ZREPEROWAŁA KSIĘŻYC
Mama opowiadała, że obudziła się w nocy, bo księżyc
świecił jej prosto w twarz. Wstała z łóżka, aby zasłonić
okno. I wtedy usłyszała, że ktoś pochlipuje na dworze.
Więc wyjrzała oknem, ciekawa, co tam się dzieje.
I zobaczyła, że księżyc świeci na niebie z bardzo
smutną miną, a po brodzie, osłoniętej małą białą
chmurką, płyną mu łzy.
- Co ci się stało? - spytała nasza mama. Dlaczego
płaczesz?
- Buuuu! - rozpłakał się wtedy księżyc na cały głos chciałem zobaczyć, jak wygląda z bliska wielkie miasto,
spuściłem się na dół, zaczepiłem o wysoką wieżę
i obtłukłem sobie rożek!
Księżyc odsunął białą chmurkę i mama zobaczyła, że ma utrącony dolny róg. Wyglądał zupełnie jak
nadłamany rogalik.
- Co to będzie! - lamentował księżyc. - Kiedy zrobię się znów okrągły, będę wyglądał jak plasterek
sera nadgryziony przez myszy! Wszyscy mnie wyśmieją!
- Cicho - powiedziała mu mama. - Cicho, bo pobudzisz dzieci. Chodź tu na balkon, połóż się na leżaku
i poświeć mi, a ja spróbuję wymyślić jakąś radę na twoje zmartwienie.
Księżyc podpłynął do balkonu i ułożył się ostrożnie na leżaku. A mama założyła szlafrok, pantofle
i poszła do kuchni. Cichutko wyciągnęła stolnicę, mąkę, jaja, śmietanę i zagniotła wielki kawał
żółciutkiego ciasta. Z tego ciasta ulepiła rożek, taki, jakiego brakowało księżycowi.
- Siedź teraz spokojnie - powiedziała - to ci przyprawię ten twój nieszczęsny rożek.
Okleiła mama księżycowi brodę ciastem, równiutko, i wylepiła taki sam rożek, jak ten, co się obtłukł.
Potem wzięła jeszcze parę skórek pomarańczowych i tymi skórkami, jak plastrem, przylepiła ciasto
do księżyca.
- Gotowe! - powiedziała. - Za kilka dni rożek ci przyrośnie i będziesz mógł te plasterki wyrzucić.
Ale pamiętaj, na drugi raz nie bądź gapą, omijaj sterczące dachy i wysokie wieże. Przecież mogłeś
się rozbić na kawałki!
Janina Papuzińska
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA
Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów
dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony
od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ; w Polsce MDD obchodzony
jest 1 czerwca.
W

Polsce

i

innych

byłych

państwach

socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka
obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Po raz
pierwszy zorganizowano go w związku z akcją
zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim].
Od

1952

stało się świętem

stałym. Jego

inicjatorem jest organizacja zwana International
Union for Protection of Childhood, której celem
było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata[a]. Od 1994 tego dnia w Warszawie
obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest
dzień sportu; np. poprzez organizowanie rozgrywek międzyklasowych].Przed II wojną
światową z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem od 1929 roku w dniu 22
września obchodzono Święto Dziecka. Tego dnia po mszach w kościołach dzieci udawały się do
szkół na uroczyste akademie, a następnie na przygotowane wycieczki i zabawy, w czasie
których rozdawano słodycze, zakupione ze środków pozyskanych ze zbiórek publicznych
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DOWCIPY O DZIECIACH
Jest ojciec?
- Jest - odpowiada szeptem dziecko.
- To poproś go.
- Nie mogę - szepcze dziecko.
- Dlaczego?
- Bo jest zajęty - szepcze dalej.
- A mama jest?
- Jest.
- To poproś mamę.
- Nie mogę. Też jest zajęta.
- A czy oprócz mamy i taty jest jeszcze ktoś
w domu?
- Tak, policja - potwierdza nadal szeptem
maluch.
- No to poproś Pana policjanta.
- Nie mogę, jest zajęty.
- Czy jeszcze ktoś jest w domu?
- Straż pożarna, ale Pan strażak też jest
zajęty.
- Powiedz mi dziecko, co oni wszyscy robią u
was w domu?
- Szukają.
- Kogo?
- Mnie...

- Synku, przed godziną w szafce były dwa
ciastka,
teraz jest tylko jedno. Co się stało?

Mamusiu, czy mogę iść się pobawić?
- Z tą dziurą w rajstopach?
- Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra

A my mamy w domu wszystko! - chwali się
koleżankom mała Ala.
- Skąd wiesz?
- Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę, to
mama powiedziała że tylko tego brakowało.

- To nie moja wina.
Było ciemno i nie zauważyłem tego drugiego.

Do Kowalskich przyjechała z wizytą babcia i
pyta Pawełka:
- Wnusiu, dobrze się chowasz?
- Staram się. Ale mama i tak zawsze mnie w
końcu znajdzie i wykąpie.

Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu:
- Mój tata pływa w marynarce - chwali się
pierwszy.
- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi.
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DNI OŚWIATY, KSIĄŻKI I PRASY

W terminie od 15.05
2017do 19.05.2017r. w
naszej szkole odbywały
się
obchody
Dni
Oświaty,
Książki
i Prasy. Uczniowie wzięli
udział
w
konkursie
plastycznym
"Świat
w książce ukryty" oraz
w quizie
czytelniczym
i loterii. W czasie zajęć
plastycznych
przygotowali zakładki do
książek. Dzieci zgodnie
stwierdziły, że obchody
święta
książki
były
bardzo udane.
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BEZPIECZNE WAKACJE
Bezpiecznie w podróży
Wyjazd na wakacje to ekscytujące, radosne wydarzenie. Już za chwilę będzie można
cieszyć się urokami wypoczynku i zapomnieć o szkole. Aby jednak podróż była bezpieczna
powinieneś przestrzegać kilku zasad, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych przygód.
Wpisy dzieci w paszportach tracą ważność. Od 26 czerwca 2012 dzieci, które dotychczas
przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać
własny dokument podróży.
W każdej podróży przyda się telefon komórkowy z zapisanymi numerami alarmowymi: 112
- centrum powiadamiania ratunkowego, 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 pogotowie ratunkowe oraz kontaktem ICE
w książce adresowej. Skrót ICE w telefonie
jest ogólnoświatowym symbolem ratującym
życie. Powinieneś pod nim zapisać numer
telefonu osoby, którą należy powiadomić
w razie wypadku. Tak zapisany kontakt
pozwala ratownikom na zadzwonienie pod
wskazany numer i uzyskanie ważnych
informacji o poszkodowanej osobie, takich
jak grupa krwi, przyjmowane leki itp. Jeśli
masz kilka osób, które mogą udzielić informacji na twój temat, ich numery zapisz jako
nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd. Więcej na temat ICE możesz przeczytać na stronie
internetowej www.icefon.eu
Zapamiętaj - warto słuchać poleceń obsługi lotniska, personelu samolotu, czy
pociągu. Ci ludzie są tam po to, byś bezpiecznie dotarł na wakacje i wrócił do domu.
Podróżując środkami komunikacji publicznej bądź czujny, zwłaszcza gdy panuje tłok łatwo paść ofiarą złodziei kieszonkowych. Dlatego nigdy nie noś pieniędzy w jednym
miejscu - portfelu, czy kieszeni. Podziel gotówkę na kilka części i schowaj w kilku
kieszeniach. Nawet jeśli zostaniesz okradziony, stracisz tylko część sumy. W pociągu,
czy autokarze nigdy nie chwal się tym, co zabrałeś z domu - pieniędzmi, markowymi
ubraniami. Zawsze bądź bardzo ostrożny w zawieraniu nowych znajomości - nie wiesz
przecież kogo poznałeś, choćby wydawał się niezwykle sympatyczny.
W trakcie przerw w podróży i postojów unikaj oddalania się od autokaru, czy pociągu.
Oglądając pocztówki i podziwiając nieznany dworzec łatwo się zapomnieć i... nie zdążyć
na odjazd. Na dworcach autobusowych i kolejowych w wakacje zazwyczaj panuje duży
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tłok, zatem zachowuj szczególną ostrożność. Jeśli podróżujesz w grupie, staraj się od
niej nie odłączać. W nieznanym miejscu łatwo zabłądzić lub paść ofiarą złodziei.
Staraj się nigdy nie zostawiać bagażu bez opieki - niezależnie od tego, czy masz przy
sobie cały bagaż, czy tylko podręczny. Torby i plecaki, zwłaszcza te, w których
przewozisz wartościowe przedmioty - gotówkę, aparat fotograficzny itp. - staraj się
nosić z przodu lub pod ramieniem, zamknięciem do siebie. Dzięki temu zawsze będziesz
miał je pod kontrolą i nie pozwolisz się okraść. Choć to trudne w długich trasach, staraj
się nie spać w podróży, a już na pewno nigdy nie przyjmuj poczęstunków od
przypadkowo poznanych osób. Nie wiesz przecież, czy cukierek, który ktoś ci oferuje to
przypadkiem nie środek odurzający.
Wsiadając i wysiadając z zatłoczonego pociągu bądź szczególnie ostrożny. Łatwo się
potknąć i wpaść pod koła. O ile to możliwe wysiadaj na tę stronę pociągu, gdzie nie ma
torów. Gdybyś zauważył ogień poinformuj o tym niezwłocznie opiekuna, konduktora lub
służby ratownicze. W razie wystąpienia konieczności zatrzymaj pociąg hamulcem
bezpieczeństwa i jak najszybciej ewakuuj się z zagrożonego miejsca. Jeśli to możliwe
wyjdź z pociągu lub przejdź do przodu. Rozwój pożaru w pociągu zawsze przebiega
bowiem od miejsca wystąpienia do ostatniego wagonu.
Opiekunowie powinni pamiętać, by przed wyjazdem ocenić sprawność psychofizyczną
kierowcy oraz skontrolować stan techniczny autokaru. Najłatwiej, na kilka dni przed
planowaną podróżą, poprosić o pomoc miejscową jednostkę policji. Gdy wyruszacie
w dłuższą trasę trzeba upewnić się, czy kierowca ma zmiennika. Jeśli zauważysz, że
kierowca łamie przepisy ruchu drogowego, nie wahaj się zwrócić mu uwagę.
Zasady bezpieczeństwa w górach


Wybierając się w podróż po górskich
szlakach należy zaopatrzyć się w dobre
buty i ubranie.



Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez
opieki dorosłych.



Aby bezpiecznie chodzić po górach
trzeba mieć kondycję.



Zapamiętaj numer alarmowy GOPR:
601 100 300



Wyruszaj w góry rankiem, gdyż pogoda najczęściej psuje się po południu.
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Tak mawiają najstarsi górale - z górami śpasów ni ma (z górami żartów nie ma).
Warunki atmosferyczne potrafią zmienić się w ciągu godziny i to jest
najważniejsze przykazanie każdego zdobywcy górskich szlaków. Wyruszając na
wyprawę podczas pięknej, słonecznej pogody, nie wiecie, czy nie będziecie wracać
wśród szalejącej burzy albo we mgle. Pogoda w górach jest bowiem równie
nieokiełznana, jak one same.
Dlatego wychodząc w góry, w miejscu pobytu zawsze zostawiamy wiadomość
o trasie wycieczki i planowanej godzinie powrotu. Zanim jednak wyruszycie
w trasę przydadzą się przewodniki i mapy turystyczne do zaplanowania wycieczki.
Trzeba bowiem poznać przebieg wybranego szlaku, sieć schronisk turystycznych
w pobliżu trasy, oszacować czas marszu. Przyda się też informacja o lokalizacji
szałasów, schronów, koleb i leśniczówek - stanowią schronienie w przypadku nagłej
zmiany pogody.
Podstawą ekwipunku zdobywcy gór jest wygodne obuwie. W plecaku przede
wszystkim powinien znaleźć się telefon komórkowy z naładowaną do pełna baterią
i zapisanymi numerami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 601
100 300 oraz numerem alarmowym 985.
Ponadto - pomimo, że to lato - zabieramy czapkę i rękawiczki, szalik, zapasowe
skarpety (najlepiej wełniane - choć "szczypią" w nogi, to jednak nie ma lepszego
sposobu na uniknięcie pęcherzy na stopach), koszulę i płaszcz przeciwdeszczowy.
Nie zapominamy o podręcznej apteczce, latarce i zapałkach.
Przed wyruszeniem na szlak, w książce adresowej swojego telefonu warto
jeszcze zapisać kontakty ICE, z numerami telefonów osób, które należy
powiadomić w razie wypadku.
Zanim jednak wyruszycie, czas na drugie przykazanie zdobywcy szczytów - na
wędrówkę w góry wychodź wczesnym rankiem. Pogoda, jeśli ma się zepsuć,
najpewniej zrobi to wczesnym popołudniem.
Wychodząc, nie zapomnij o nakryciu głowy. W górach łatwo o udar cieplny nawet
w pochmurne dni. A jak mawiają wspomniani już górale "coby siyły storcyło nada się
i krapka moskola (żeby sił starczyło przyda się i kawałek owsianego placka)".
Kilka kanapek i cukierków oraz butelka z napojem w plecaku to doskonały pomysł!
I już na szlaku. Wędrujecie ochoczo, pogoda wymarzona, aż tu nagle:
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Burza - ubieramy się cieplej, zakładamy płaszcz przeciwdeszczowy i kontynuujemy
wędrówkę wśród huku grzmotów. Jeśli burza jest gwałtowna, siadamy na
plecakach, okrywamy się przed deszczem i czekamy - górskie burze nie trwają
długo. Ważne - w czasie burzy unikamy rosnących samotnie drzew i przewodów
wysokiego napięcia, schodzimy ze szczytów i grani, oddalamy się od zbiorników
wodnych, podnóża skalnych ścian i wejść do jaskiń - w tych miejscach pioruny
uderzają najczęściej.
Mgła – na trasie pokonywanej pierwszy raz, jeśli to tylko możliwe, zawracamy do
punktu wyjścia. Gdyby ktoś się odłączył od grupy, rada dla ratowników - we mgle
głos często jest słyszany z zupełnie innej strony, niż dochodzi w rzeczywistości.
Na wypadek, gdyby mgła utrzymywała się długo i groziła wam noc na szlaku,
w plecaku macie komórkę z numerami GOPR.
Wiatr - wyziębia ciało i utrudnia oddychanie. Właśnie teraz przyda się szalik
z plecaka do zasłonięcia ust i reszta ubrań, by się nie wychłodzić.
Chłód – odpowiedni ubiór to kluczowy problem każdego górskiego turysty. Zasada
jest prosta - gdy jest zbyt ciepło, można coś z siebie zdjąć i schować do plecaka.
Na wypadek chłodu trzeba mieć co z plecaka wyjąć! Dlatego idąc w góry nie
zapominamy o zabraniu ciepłych ubrań.
Kolejne ważne przykazanie górskiego piechura: Koniecznie należy zwrócić uwagę,
aby dopasować rodzaj szlaku turystycznego do własnych możliwości. Trasa
powinna zostać tak dobrana, by była zgodna z kondycją, stanem zdrowia,
wiekiem czy warunkami atmosferycznymi.
Każdą trasę należy planować w oparciu o dostępne przewodniki i/lub mapy
turystyczne, szczególnie, gdy jest to rejon przez turystę nieznany.
Podstawowe oznaczenie szlaku turystycznego to najczęściej prostokątny znak o
wymiarach 90 x 150 mm, który składa się z trzech poziomych pasków. Dwa
zewnętrzne paski są koloru białego, natomiast pasek środkowy jest w kolorze
szlaku. W zależności od barwy możemy mówić o szlaku:

czerwonym

niebieskim

zielonym
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żółtym

czarnym

Kolorem czerwonym oznaczone są szlaki główne. Prowadzą one najczęściej przez
rejony najbardziej widowiskowe pod względem krajobrazowym oraz
przyrodniczym.
Kolor niebieski są to trasy dalekobieżne, czyli te o sporych odległościach.
Kolorem zielonym oraz żółtym znakowane są krótkie trasy, łączone najczęściej
z innym szlakiem.
Kolor czarny wyznacza krótki szlak dojściowy do miejsca, w którym
poprowadzenie szlaku dalekobieżnego byłoby zwyczajnie nieciekawe czy też
niekorzystne.

Znak początku (końca) szlaku. Jest on zarazem pierwszym jak i ostatnim
znakiem szlaku. Ma kształt koła z kolorem szlaku pośrodku.

Znak skrętu. Zmianę kierunku na szlaku sygnalizuje znak skrętu 90
stopni. Są to trzy paski, z których wewnętrzny jest w kolorze szlaku

Znak skrętu. Istnieje również znak skrętu 135 stopni. Są to trzy paski,
z których wewnętrzny jest w kolorze szlaku

Strzałka kierunkowa, również oznaczona kolorem szlaku.

Znak z wykrzyknikiem. W celu zwrócenia uwagi turysty na terenach
trudnych orientacyjnie np. związanych z nagłą zmianą kierunku, stosuje
się biały wykrzyknik, poniżej którego znajduje się znak podstawowy.
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Tablica informacyjna. Na szlaku mapę
orientacyjną stanowią białe tablice
informacyjne z kolorową, schematyczną
siecią szlaków. Istotne jest, aby
wszystkie tablice oraz drogowskazy
posiadały znacznik PTTK tzn. Polskiego
Towarzystwa
TurystycznoKrajoznawczego.

Drogowskaz szlaku z oznaczeniem koloru
szlaku na strzałce. Na nim zaznaczona jest
nazwa miejsca docelowego wraz z czasem
przejścia lub z daną odległością. Obok
znajduje się tablica z nazwą miejsca.

Drogowskaz szlaku międzynarodowego, na co wskazuje
symbol/numer szlaku zaznaczony na strzałce.

Szlaki spacerowe
Znak ścieżki spacerowej. Ma on kształt kwadratu i jest podzielony
na dwa trójkąty, z których prawy górny jest biały, a lewy dolny
w kolorze ścieżki spacerowej. W tym wypadku jest to szlak
niebieski.
Znak zmiany kierunku szlaku spacerowego. W tym wypadku jest to
szlak niebieski.
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Szlaki rowerowe
Znak podstawowy szlaku krajowego to kwadrat otoczony czarną obwódką
to znak oznaczający podstawowy, krajowy szlak rowerowy. W kwadracie
widnieje symbol roweru, a poniżej niego prostokąt w kolorze szlaku.
Znak początku (końca) krajowego szlaku rowerowego charakteryzuje koło
w kolorze szlaku.

Znak zmiany kierunku szlaku rowerowego krajowego określają strzałki
w kolorze szlaku.

Znak podstawowy szlaku międzynarodowego to kwadrat otoczony zieloną
obwódką to znak oznaczający podstawowy, międzynarodowy szlak
rowerowy. W jego górnej części umieszczony jest zielony symbol roweru
oraz poniżej litera „R” oraz cyfra określająca numer szlaku.
Znak początku (końca) międzynarodowego szlaku rowerowego
charakteryzuje kolo w kolorze zielonym wraz z literą „R” oraz cyfra
określająca numer szlaku.

Znak zmiany kierunku międzynarodowego szlaku rowerowego
określają litera „R” wraz z cyfrą określającą numer szlaku oraz
strzałka kierunkowa w kolorze zielonym.

Tablica informacyjna z zaznaczoną siecią
szlaków rowerowych. W legendzie są rysunki
rowerów w kolorach szlaków wraz z nazwami
miejscowości początku i końca szlaku.
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Zasady bezpieczeństwa nad wodą


Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli
tam, gdzie jest ratownik WOPR: 661 682 481



Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest
zakazana.
Informują o tym znaki i tablice.



Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje
porywisty wiatr.



Nie skacz do wody w miejscach nieznanych.
Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem.



Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz.
Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.



Nie pływaj bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego
skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.

Odpoczynek nad morzem to wspaniała rzecz. Słońce, plaża, atmosfera wakacji - łatwo
zapomnieć, że woda, nawet ta z pozoru bezpieczna i spokojna, jest groźnym żywiołem. Dlatego
nad morzem szczególne zadanie czeka opiekunów - nawet na chwilę nie wolno spuścić dzieci
z oka. Jadąc nad morze warto zapamiętać - kąpać się, pływać i rozrabiać w wodzie można
wyłącznie w miejscach dozwolonych. Najlepiej pod okiem ratownika. Nie wchodzimy do wody
w pobliżu mostów, portów i przystani.
Na plażę, oprócz wszelkich sprzętów do zabawy, zabieramy krem z filtrem UV, by uniknąć
poparzenia słonecznego, nakrycie głowy chroniące przed udarem, zapas wody i napojów oraz
telefon komórkowy z zapisanym numerem alarmowym Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego 601 100 100.
Nie zapomnij w książce adresowej swojego telefonu wpisać kontaktu ICE, z numerem telefonu
osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku. Skrót ICE jest ogólnoświatowym symbolem
ratującym życie. W razie potrzeby pozwala ratownikom na zadzwonienie pod wskazany numer
i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym, takich jak grupa krwi, przyjmowane leki,
choroby, problemy ze zdrowiem, alergie itp. Jeśli masz kilka osób, które mogą udzielić
informacji na twój temat, ich numery zapisz jako nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd. Więcej na
temat ICE możesz przeczytać na stronie internetowej www.ice.bw.org.pl
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Choć skoki do wody to wspaniała zabawa, nie warto skakać w miejscach, gdzie nie znamy dna.
Złamany kręgosłup nie będzie raczej przyjemnym wspomnieniem z wakacji. O nieszczęśliwe
uderzenie w podwodną przeszkodę tymczasem nietrudno i... kalectwo do końca życia gotowe.
Wakacje nad morzem są okazją do nauki pływania. Pamiętamy, by zawsze słuchać poleceń
instruktora i ratownika. Naukę pływania można prowadzić tylko w wyznaczonych, dokładnie
zbadanych miejscach. Na głęboką wodę, poza strzeżony akwen, wypływać wolno wyłącznie
posiadaczom karty pływackiej drugiego stopnia, tzw. żółtego czepka. Jeśli takiej nie posiadasz,
dlaczego uważasz, że to wyprawa dla ciebie?
Lato na plaży to nie tylko pluskanie w wodzie.
Równie przyjemne są kąpiele słoneczne. Jak
mawiają

mieszkańcy

Pomorza

-

szukając

ochłody, nigdy nie wchodzimy do zimnej wody!
Zetknięcie rozgrzanego ciała z chłodną wodą
może spowodować szok termiczny, a wtedy
zamiast uroków plażowania będziemy podziwiać mało ciekawe widoki najbliższego szpitala.
Kołysanie fal w kajaku, na łodzi i wodnym rowerze - to dopiero jest zabawa! Morze to przecież
nie tylko plaża i kąpiel przy brzegu. Surfing, jazda na "bananie", wyprawa łodzią w nieznane,
dostarczają wrażeń i wspomnień na długie, zimowe wieczory. Ostatnia już zasada - na łodzi,
jakiegokolwiek typu, nie wolno zdejmować kapoka. Nie jest zbyt wygodny, to fakt, jednak
ratuje życie w wypadku nieprzewidzianej wywrotki.
Gdzie pływać? Najlepsze na odpoczynek nad morzem są kąpieliska strzeżone przez służby
ratownicze Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Ważne jest to, iż bez względu na umiejętności pływackie nie należy oddalać się od
wyznaczonego przez boje pola kąpieliska. Pływanie w obrębie takie miejsca zapewnia w ciągu
dnia obserwację przez pełniących dyżur ratowników WOPR.
Symbolami stosowanymi w celach informacyjnych są flagi. Wywieszona flaga biała oznacza
kąpielisko strzeżone, natomiast flaga czerwona oznacza zakaz kąpieli ze względu na
niesprzyjające ku temu warunki.
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Flaga czerwona - zakaz kąpieli Flaga biała - kąpiel dozwolona
Należy także zwracać uwagę na innych kąpiących się, być może zdarzy się tak, iż ktoś będzie
potrzebował naszej pomocy. W takim wypadku ważna jest ocena sytuacji. Podstawą jest
ustalenie, w jaki sposób można pomóc i czy dla nas jest to bezpieczne. W przypadku
konieczności należy wezwać na pomoc ratownika (numer WOPR to 601 100 100 lub 112) bądź
poprosić o to osobę, która znajduje się blisko nas.
Gdy w pobliżu stoi grupa, należy wskazać konkretną osobę do pomocy. Dzięki temu szybko uda
się określić pomocnika. Jeżeli istnieje taka możliwość, pomożemy tonącemu rzucając mu koło
ratunkowe, linę, inny długi przedmiot lub podając mu rękę (jeżeli stoisz na twardym podłożu).
W sytuacji, kiedy konieczne jest wejście do wody należy pamiętać, aby dla własnego
bezpieczeństwa wziąć ze sobą przedmiot unoszący się na wodzie. Osoba tonąca w chwili
zagrożenia własnego życia może być na tyle silna, aby nas podtopić.
Jeżeli zajdzie konieczność wykonania sztucznego oddychania należy postępować następująco:
1. Należy sprawdzić czy poszkodowany oddycha.
2. Jeżeli nie oddycha, jeśli jego klatka piersiowa nie podnosi się konieczny będzie masaż
serca, czyli rytmiczne uciskanie klatki piersiowej. W tym celu należy położyć nadgarstki
obu rąk pośrodku klatki piersiowej poszkodowanego i uciskać z częstotliwością dwa
oddechy na trzydzieści uciśnięć.
3. Ważne jest, aby nie przerywać do momentu przyjazdu karetki lub odzyskania
oddechu przez poszkodowanego.
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Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu


Zachowaj umiar w przebywaniu na
słońcu.



Noś nakrycia głowy i okulary
słoneczne (UWAGA! Noszenie
ciemnych okularów bez filtra jest
szkodliwe. Źrenica, do której
dochodzi mniej światła, rozszerza się,
dzięki czemu do wnętrza oka wnika więcej promieni UV).



Unikaj wysiłku w pełnym słońcu.



Chroń się w cieniu w godzinach południowych.



Jeśli musisz przebywać na słońcu, stosuj filtry ochronne.
opracowała: Adrianna Kraśniewska, II gimn.

Linki które mogą się przydać:
http://bezpiecznewakacje.pl/?option=com_content&view=article&id=58&catid=34&It
emid=66
http://strefamlodych.pl/badz-bezpieczny-w-czasie-wakacji/
www.ice.bw.org.pl

WAŻNE TELEFONY na Bezpieczne Wakacje.pl
112 - Europejski Numer Alarmowy - w Polsce połączenia odbiera Straż Pożarna - 998 i Policja
- 997
Telefony ratunkowe nad wodą: WOPR - 601 100 100 w górach: TOPR - 601 100 300 / 18 20
63 444 GOPR - 985 / 601 100 300
Grupy GOPR Beskidzka - 33 82 96 900 Bieszczadzka - 13 46 32 204 Jurajska - 34 31 52
000 Karkonoska - 75 75 24 734 Krynicka - 18 47 77 444
Podhalańska - 18 26 76 880 Wałbrzysko-Kłodzka - 74 84 23 41
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ZAGADKOWY KĄCIK
KRZYŻÓWKA

REBUSY
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KRZYŻÓWKA
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ZAGADKI
W kubeczku czy na patyku
wszyscy je lubimy.
Miło latem na języku,
poczuć małą porcję zimy.

Świecę mocno dzionek cały,
żeby wszystkim ciepło dać,
by zobaczyć jak przychodzę,
trzeba bardzo wcześnie wstać.

Nad rzeką lub nad morzem,
przez letnie miesiące,
chroni naszą głowę,
przed gorącym słońcem.

Mały, lekki, kolorowy,
latem zawsze modny,
dobry do hasania w wodzie,
na plażę wygodny.

Zbierane na plaży
brązowe kamyki.
Pięknie zdobią nam pierścionki
albo naszyjniki.

Może być niebieskie, szare lub zielone.
Bywa spokojne lub bardzo wzburzone.
Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują,
jego małe fale stopy ich całują.

Jest lekkie okrągłe
i do nadmuchania.
Przyda się każdemu
w nauce pływania.

Biały ptak ponad falami
lata lecz nie śpiewa.
Letnią porą cała plaża,
krzykiem jej rozbrzmiewa.

Mała łódka z siodełkami,
a w niej tata, ty i mama.
Gdy kręcicie pedałami,
łódka płynie sama.

Kiedy lato spędzasz w mieście,
chcesz poszaleć w wodzie czasem.
Poproś mamę, tatę, siostrę,
żeby wzięli cię na...

Plastikowe rączki
na dość długim sznurku.
Można na niej skakać
latem na podwórku.

Mały domek z materiału,
w nim poduszki oraz koce.
Można smacznie w nim przesypiać
letnie ciepłe noce.

Kolorowe domki, drzewa,
bardzo szybkie karuzele.
W tym wesołym miejscu dobrze
spędzać letnie jest, niedziele.

Liliowe kuleczki
na zielonym krzaczku,
by je znaleźć trzeba
latem pójść do lasu.

Kolorowa kula,
trzeba ją nadmuchać,
by przez całe lato
turlać ją i rzucać.

Duży ogród w środku miasta,
dużo domków w nim i klatek.
Zajrzyj tam by się przekonać,
co zwierzęta robią latem.

Są na nich huśtawki
ławki i drabinki.
Latem się tu bawią
chłopcy i dziewczynki.

Gdy do ucha ją przyłożę,
morza szum powróci do mnie.
W tej skorupce, małe morze,
lato może nam przypomnieć.
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Polane śmietaną,
cukrem posypane,
smakują wybornie,
w słoneczny poranek.

Chrupiąca i złota,
piecze się lub smaży.
Najchętniej ją jemy
przy nadmorskiej plaży.

Te letnie owoce
z małymi pestkami,
na zielonych ogonkach
Rosną parami.

W metalowym kociołku
węgielki się żarzą.
Na nich w letnie wieczory
ludzie mięsko smażą.

Latem jest ich dużo,
a gdy zaczną latać,
siadają na rękach
i trzeba się drapać.

Można na niej się opalać,
Zamki z piasku też budować.
Gdy się znudzi, można z mamą
Brzegiem morza spacerować.

Gdy jest prawdziwy - królowie w nim mieszkają.
Gdy zbudowany z piasku – dzieci zabawę mają.
Jeszcze inny w drzwiach się montuje.
Złodziej może wejść do domu, gdy się popsuje.

Włóż do niego wszystkie rzeczy:
sok, kanapkę i czapeczkę.
Potem załóż go na plecy
i na letnią idź wycieczkę.
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DOWCIPY WAKACYJNE 
Turysta w wakacje zachodzi w deszczu do bacówki, baca gościnnie częstuje go
gorącą strawą, turysta zajadając spostrzega, że do talerza leci mu z góry woda...
- Baco, dach ci przecieka! - Wim... - To dlaczego nie naprawisz?! - Ni mogę, przecież
dysc pada. - To dlaczego nie naprawisz, kiedy nie pada?!! - A bo wtedy nie cieknie.
Wnuk pyta swoją osiemdziesięcioletnią babcię:
– Babciu, a jak będziemy już nad morzem, to będziesz się ze mną kąpać?
– Chętnie bym z tobą popływała, ale nie wiem, co będzie z moim kostiumem
kąpielowym, bo ma dziurę na kolanie.
Mały Jasio pisze: „Kochani! Dziękuję za długi list. Wkrótce odpiszę, jak tylko go
przeczytam”.
Sąsiadka pyta sąsiadkę:
– No i jakie wrażenia przywiózł syn z wakacji?
– Wrażenia?... Jeszcze nie wiem, ale już wiem, jakie przywiózł wyrażenia!
Agent biura podróży wynajmuje Kowalskim apartament nad morzem.
- A czy tu często pada deszcz? - pyta Kowalski.
- Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz.
Na pustyni wyczerpany turysta pyta napotkanego Araba:
- Panie, jak dojść do Kairu?
- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo.
Idzie turysta drogą spotyka Bacę i pyta się:
- Baco, mogę przejść przez waszą łąkę bo chcę zdążył na pociąg o 10.40.
- A idźcie, a jak spotkacie mojego byka to i na ten o 9.15 zdążycie.
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Mąż: Chciałbym te wakacje spędzić tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłem....
Żona: Świetnie...Co powiesz na kuchnię?
Uczeń wraca z wakacji do szkoły i mówi do kolegi:
- Szkoda, ze tego nie widziałeś, jechałem na słoniu, a obok mnie dwa lwy...
- I co dalej, i co dalej?...
- Musiałem zejść z karuzeli...
Przechwala się trzech myśliwych. Pierwszy z nich:
- Ja to bylem w Afryce i polowałem na lwy.
Drugi:
- A ja to byłem na Alasce i polowałem na łosie.
Na to ostatni:
- Hmm, a ja to panowie bylem w Norwegii.
- A fiordy to ty widziałeś?
- Fiordy?! Panowie, fiordy to mi z ręki jadły!
List Jasia z wakacji: Jest pięknie. Świetnie wypoczywam. Bądźcie spokojni i nie
martwcie się o mnie. P.S. Co to jest epidemia?
Kazio pyta Jasia: -Jasiu, jak było na obozie harcerskim?
-Extra, tylko wszystko było na odwrót! Największy odlot był jak na ognisku
zaśpiewaliśmy ‚Płonie ognisko i szumią knieje’.
-I co było na odwrót?
-Knieje zapłonęły i było mnóstwo szumu!
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Życzymy wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji,
udanego wypoczynku,
wspaniałych przygód, spotkań z ciekawymi ludźmi
i wielu niezapomnianych przeżyć.

W trakcie przygotowania gazetki „Opatrunek” wykorzystano materiały własne oraz zasoby
Internetu.
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