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KARTKA DLA POWSTAŃCÓW 
Już po raz trzeci uczniowie 

Szkoły Podstawowej przy 

Klinicznym Szpitalu Dziecięcym 

w Dziekanowie Leśnym wzięli 

udział w akcji "Kartka dla 

Powstańców", czyli w specjalnej 

edycji projektu "Kartka ze 

szpitala", realizowanego przez 

wrocławską Fundację Rosa oraz 

Muzeum Powstania Warszawskiego. Bierze w niej udział 27 szpitali z całej Polski. 

W ramach akcji mali pacjenci szpitalni własnoręcznie przygotowują kartki 

patriotyczne i za pośrednictwem Fundacji Rosa oraz Muzeum Powstania 

Warszawskiego wysyłają kartki do wszystkich żyjących Powstańców. Poprzez 

przygotowane podczas warsztatów plastycznych kartki, mali pacjenci dziękują za 

postawę i odwagę Powstańców. Podczas prac nad kartkami, dzieci poznały także 

historię Powstania Warszawskiego oraz dowiedziały się o losach jego uczestników. 

Każda z kartek przygotowywana była dla konkretnego Powstańca - dzieci otrzymały 

ich zdjęcia, mogły napisać specjalne życzenia dla konkretnej osoby.  
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GARŚĆ PORAD JAK SZYBKO I SKUTECZNIE 

SIĘ UCZYĆ 
 

Podkreślaj najważniejsze rzeczy. Najważniejsze rzeczy tekście są warte 

podkreślenia, nawet jeżeli przy tym nieodwracalnie niszczysz książkę czy 

podręcznik. Dzięki temu lepiej zapamiętasz i łatwiej znajdziesz w tekście 

potrzebne informacje następnym razem. 

Czytaj po kilka razy. Czytaj tekst po kilka razy. Za pierwszym razem przeczytaj 

całość uważnie. Za drugim czytaj i podkreślaj jednocześnie. Teraz już będziesz 

wiedzieć co jest ważne. Kolejne razy czytaj tylko podkreślone przez ciebie linijki. 

Powtarzaj "w głowie". Po przeczytaniu tekstu warto utrwalić wiedzę. Powiedz na 

głos lub "w głowie" najważniejsze myśli tekstu. Postaraj się je uporządkować. 

Jeżeli nie masz zagadnień zastanów się, jakie pytania ty byś ułożył na podstawie 

tego tekstu. 

Rób własne notatki.To samo tylko zapisane własnymi słowami łatwiej zapamiętać. 

Jeżeli jesteś wzrokowcem to dzięki pisaniu lepiej zapamiętasz informacje. 

Przygotuj karteczki  z ważnymi pojęciami.Przygotuj karki z pojęciami, wzorami 

itp. Na każdej z nich napisz skąd pochodzi ta wiedza. Ucz się sprawdzając 

znajomość tych fiszek. Możesz również przechowywać je w kopertach lub 

segregatorach, a wtedy nawet po upływie znacznego czasu będziesz mógł w łatwy 

sposób powtórzyć sobie materiał. 

Zorganizuj burzę mózgów.Przed egzaminem czy dużą klasówką powtórz materiał 

wspólnie z kolegami. Przekonasz się co tak na prawdę potrafisz i co powinieneś 

nadrobić. W grupie łatwiej jest rozwiązać trudne zadania czy udzielić odpowiedzi 

na skomplikowane zagadnienia. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Powtarzaj przed snem. Codziennie przed położeniem się spać powtórz 

najważniejsze wiadomości, których nauczyłeś się tego dnia. Dzięki temu utrwalisz 

je. 

Nie żałuj czasu na sen. Pamiętaj, że aby twój mózg działał na pełnych obrotach 

powinieneś spać około 8 do 9 godzin na dobę. Inaczej stopniowo będziesz popadać 

w przemęczenie.  

Rób regularne przerwy. Zrobienie co godzinę nauki 10 minut przerwy nie opóźni 

twoich postępów w nauce. Pomoże jednak twoim oczom i mózgowi się zregenerować. 

W tym czasie zjedz kawałek prawdziwej gorzkiej czekolady, to nie tylko 

nagroda za Twoją ciężką pracę, ale też naturalny „wspomagacz” procesu 

uczenia się 

Czekolada ułatwia naukę. 

Prof. David Kennedy 

z Northumbria University 

badał zdolność studentów do 

wykonywania prostych 

działań arytmetycznych. 

Jedna grupa była 

wspomagana czekoladą, 

druga podejmowała rachunki 

bez wspomagania. Badani, 

którzy jedli czekoladę, robili 

mniej błędów, a także 

wolniej się męczyli i dłużej 

potrafili utrzymać skupienie. 

Prawdopodobnie jest to 

zasługa zawartych w ziarnie 

kakaowca polifenoli, które 

poprawiają ukrwienie mózgu. 

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

Składniki: 

     4 - jajka 

    1 szklanka - cukru 

    1 łyżka - cukru waniliowego 

    1 łyżeczka - proszku do pieczenia 

    ½ łyżeczki - sody 

    1 szklanka - oleju z pestek winogron   

    1½ szklanki - mąki 

    1 łyżeczka - przyprawy do piernika 

    1 łyżeczka - cynamonu 

    ½ łyżeczki - soli 

    1½ szklanki - startej marchewki 

    1 szklanka - posiekanych orzechów włoskich 

Polewa: 100 g - kremowego słonego serka śmietankowego,  2 łyżki – masła, 

4 łyżki – miodu 

Opis przygotowania 

Jajka ubić mikserem z cukrem i cukrem waniliowym (ok. 3 minuty). Powoli dolać 

olej - ciasto w trakcie mieszania wchłonie cały. Ciągle ubijając, stopniowo 

dodać mąkę wymieszaną z solą, proszkiem do pieczenia i sodą (ciasto powinno 

być gęste). Dodać cynamon oraz przyprawę do piernika. Na końcu wsypać 

marchewkę startą na tarce o grubych oczkach oraz posiekane orzechy, 

wymieszać. Formę natłuścić lub wyłożyć papierem do pieczenia.  

http://www.zspksd.edu.pl/
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Wlać ciasto i piec przez ok. 50 minut (najlepiej sprawdzać patyczkiem) 

w temp. 180 st. C. Masło utrzeć. Stopniowo dodać ser. Posłodzić miodem lub 

cukrem pudrem. Masą posmarować wierzch zimnego ciasta i schłodzić 

w lodówce. Można udekorować, np. niewielkimi marchewkami z marcepanu. 

 

 

  

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

Wolontariusze 

z Zespołu Szkół im. 

Władysława Grabskiego 

odwiedzili uczniów 

naszej szkoły. Przywieźli 

wiele darów które 

uprzyjemnią pobyt 

w szpitalu. Podarowali 

jednak coś 

najcenniejszego: serce 

i swój czas. Wspólne 

rozmowy, słuchanie 

muzyki, gry i żarty 

urozmaiciły szpitalną 

rzeczywistość, pozwoliły oderwać się od smutnych myśli.  

 

Dziękujemy! Za wspaniale spędzony czas, za dary serca i empatię. 

 

 

 

 
 

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


8 | S t r o n a   

Opatrunek, numer 4 wrzesień-listopad  2017 

Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym 

www.zspksd.edu.pl 

 
 

   

JESIENNE ZAGADKI 
 

Powiedz mu dzień dobry,  

a on się nie rusza. 

Nie uchyli nawet swego 

kapelusza  

  

 

Wiosną w zieleń wplotła 

białych kwiatów kiście. 

Teraz ma korale, choć 

zgubiła liście  

 

Gdy byłem mały w miseczce 

siedziałem. 

Spadłem..., wyrosłem i 

dębem się stałem 

 

 

 

Jaki to klucz, który  

wzbija się pod chmury?  

Drzwi otworzyć nie może  

i ucieka przed mrozem  

  

Mają ząbki, żyłki, ogonek.  

Lecą żółte, szumią zielone  

 

 

 

 

 

 

Berecik ma czerwony,  

a na nim kropeczki. 

Nie chcą go brać dzieci,  

ani wiewióreczki. 

Ładnie z nim jest w lesie,  

ale chodzą słuchy, 

Że jest niebezpieczny  

nawet i dla muchy  

  

 

 

Pękata niczym jabłuszko  

albo podłużna i cienka,  

z choinki spada na ziemię,  

a z nią maleńkie ziarenka  

 

 

 

Choć kolczaste jak jeże,  

każdy do rąk je bierze.  

Odziera z odzienia  

i w koniki zamienia 

 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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CHROŃ ŻYCIE, ZAŁÓŻ ODBLASK! 
 

W Polsce każdego roku dochodzi do tysięcy wypadków z udziałem pieszych. 

Ich przyczyną często bywa nieodpowiednia widoczność pieszego, którzy 

poruszając się poboczami dróg w ciemnym ubraniu, nie używają elementów 

odblaskowych i tym samym narażają swoje bezpieczeństwo. 

 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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DLACZEGO WARTO NOSIĆ ODBLASKI? 

 

Po zmroku, przy złej pogodzie, pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany 

przez kierującego samochodem z odległości około 20 metrów, a jeśli ma na 

sobie jasne ubranie – 50 metrów. 

Zakładając, że minimalna droga zatrzymania samochodu jadącego z prędkością 

50 km/h wynosi około 30 metrów, a przy prędkości 100 km/h – 80 metrów, 

wypadku może nie udać się uniknąć! 

Posiadając na sobie elementy odblaskowe, kierujący pojazdem może zauważyć 

pieszego z odległości większej niż 150 metrów. Właściwa widoczność pieszego 

daje szansę kierowcy na jego odpowiednio wczesne zauważanie, a tym samym 

na uniknięcie wypadku! 

 

PORADY DLA PIESZYCH 

1. Zawsze korzystaj z elementów odblaskowych, które będziesz nosić 

w widocznym miejscu na ubraniu. 

2. Odblaski powinny być umieszczone na ubraniu tak, aby były widoczne 

dla kierowców jadących z obu kierunków. 

3. Światła samochodu nie oświetlają całej sylwetki pieszego (zazwyczaj są 

ustawione na wysokości 25 cm), im niżej będą założone odblaski, tym 

szybciej padną na nie światła reflektora pojazdu, dzięki czemu 

prowadzący będzie miał więcej czasu na reakcję. 

4. Odblaski w pierwszej kolejności powinny być złożone na dolne części 

odzieży np. buty, nogawki, mankiety. 

5. Kupując odzież na sezon jesienno-zimowy, preferuj zakup kurtek 

i butów wyposażonych w elementy odblaskowe. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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6. Jeżeli masz możliwość, umieść odblaski na najczęściej używanych 

akcesoriach tj. torby, plecaki, itp. 

7. Poruszaj się chodnikiem lub drogą dla pieszych, a w razie ich braku 

poboczem. 

8. Jeżeli droga nie ma pobocza, poruszaj się jak najbliżej krawędzi 

jezdni, jej lewą stroną (twarzą do nadjeżdżającego pojazdu). 

9. Nigdy nie wchodź na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym 

również na przejściu dla pieszych 

Każdego roku w Polsce, piesi padają ofiarami co piątego wypadku drogowego 

– nie bądź jednym z nich! Chroń życie, załóż odblask! 

*Tekst został opracowany w oparciu o materiały Komendy Głównej Policji 

oraz Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji. 

 

           

 

 

 

 

 

 

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

Początkowo Andrzejki i Katarzynki 

były osobnymi dniami wróżb dla 

chłopców i dziewcząt. Katarzynki 

(24 listopada) odeszły prawie 

w niepamięć. Pozostała wigilia św. 

Andrzeja (29 listopada) jako dzień 

wróżb, magii i przede wszystkim 

zabawy. 

We wróżbach andrzejkowych z powodzeniem mogą brać udział również maluchy. 

Oczywiście warto potraktować dziecięce wróżby z przymrużeniem oka 

i wykorzystać ten czas do wspólnej, nieco magicznej (dzieci to uwielbiają) zabawy. 

Zanim jednak do tego dojdzie, warto w kilku słowach opowiedzieć dziecku 

o tradycji. 

 

Skąd się wzięły Andrzejki? 

Święty Andrzej to opiekun cnotliwych i pobożnych panien na wydaniu. Jednak jaki 

ma on związek z wróżbami? Do końca nie mamy pewności, dlaczego właśnie 

Andrzejki są dniem, kiedy można uchylić rąbka tajemnicy i zajrzeć w przyszłość. 

Najprawdopodobniej zwyczaj ten bierze swoje początki z daty, a jest ona datą 

przełomu. Dzień św. Andrzeja bowiem kończy rok kościelny i obrzędowy 

i rozpoczyna adwent. Przepowiadanie przyszłości było możliwe tylko w czasie 

niezwykłym. A za taki w kulturze tradycyjnej uważano przełom jesieni i zimy. 

Wtedy obecne wśród ludzi duchy mogły odsłonić tajemnicę przyszłości. 

 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Wróżba z butami 

Ta zabawa będzie w sam raz dla przedszkolaków, im więcej osób weźmie w niej 

udział, tym lepiej. Dziewczynki wkładają do pudła swoje lewe kapcie, które potem 

losują chłopcy. Chłopiec z wylosowanym kapciem dziewczynki siada koło niej, dzisiaj 

są sobie przeznaczeni. 

 

Wróżba ze spodeczkami 

Pod spodeczkami ukryjcie przedmioty: obrączkę, liść laurowy, monetkę, 

pierścionek, różaniec, cukierek. Wyciągnięcie określonego przedmiotu spod 

kubeczka zinterpretujcie zgodnie z waszą intuicją. I tak na przykład obrączka 

może oznaczać zamążpójście, liść laurowy - sławę, cukierek - słodkie i beztroskie 

życie, moneta - brak kłopotów finansowych. 

 

Wróżba "Co mówią gwiazdy?" 

Na środku pokoju połóżcie butelkę, a wokół niej wycięte z papieru gwiazdy. Na 

każdej z gwiazd narysujcie symbole: koronę, serduszko, monetę, stateczek, słońce, 

jabłko, gwiazdę, cebulę i inne. Każdy po kolei kręci butelką. Osoba prowadząca 

odczytuje symbol, który wskazuje butelka. 

Znaczenie symboli: 

- korona - w przyszłości będziesz ważną osobą lub obejmiesz ważne stanowisko; 

- serce - wróży wielką miłość i szczęście rodzinne; 

- moneta - dostatnie życie, sukces w interesach; 

- gwiazda - kariera aktorska lub piosenkarska, powodzenie w życiu zawodowym. 

- statek - wróży daleką wyprawę i wspaniałe przygody; 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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- słońce - wiele radości w nachodzącym roku; 

- cebula - zły, smutek 

- jabłko - nowe życie, odnowa, przypływ sił. 

 

Wróżba z sercem    

Ze sztywnego papieru wytnijcie serce i napiszcie na nim imiona, a następnie 

odwróćcie je zapisaną stroną do dołu. Strzałą którą symbolizuje np. igła, osoba 

wróżąca przekłuwa serce i odwraca, by sprawdzić czy i w jakie trafiło się imię. 

Jeśli się trafiło w imię, oznacza to, że tak ma na imię nasza przyszła sympatia. 

Jeżeli nie przekłuło się żadnego, oznacza to, że na miłość przyjdzie jeszcze 

poczekać… 

 

 

 

 

 

  

http://www.zspksd.edu.pl/
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JEŻ  - MAŁY ZIMOWY SUSEŁEK 
 

 

Jeże można spotkać w lasach liściastych, parkach czy zagajnikach. Nie unikają 

również parków, działek czy ogródków przydomowych. Ważne, aby były tam 

drzewa i krzewy. Jeże w okresie aktywności przebywają w ciągu dnia ukryte 

pod liśćmi, w jamkach czy rozpadlinach ziemnych. Gdy tylko nastąpi zmierzch, 

drepczą, poszukując jedzenia, aż do świtu. 

W październiku jeż zapada w sen zimowy. Ten trudny okres spędza 

w wyścielonej norce ukrytej pod konarami drzew lub liśćmi. Otulony mchem, 

trawą i liśćmi budzi się dopiero w kwietniu. Na ten czas jego metabolizm 

maksymalnie zwalnia – temperatura ciała zmniejsza się z 36 °C do 1 °C, krew 

dużo wolniej krąży, serce bowiem, zamiast bić 180 uderzeń na minutę, bije 

tylko 20 razy. 

W czasie hibernacji działa precyzyjna termoregulacja, która pozwala jeżowi 

zareagować, gdy temperatura otoczenia jest zbyt niska. W takim przypadku 

system nerwowy jeża odbiera sygnał alarmowy i temperatura ciała podnosi się 

do 5 °C. 

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

 
 

 
 

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

Zdjęcia „Barwy jesieni” zostały wykonane przez uczennice z oddziału rehabilitacji 

w ramach zajęć szkolnego kółka fotograficznego „Pstryk” podczas spaceru 

w Kampnoskim Parku Narodowym. 
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ZE SKARBÓW JESIENI 
 

 

Wykonanie: 

Z kasztanów, żołędzi i plasteliny można zrobić prawie wszystko. Za pomocą 

wykałaczek zróbcie otworki w kasztanach (żołędziach) na ręce i nogi. Stopy ludzika 

czy myszki można ulepić z plasteliny, za jej pomocą można też przyczepić myszce 

uszka, zrobić buźkę i wiele innych rzeczy. A czapeczki od żołędzi świetnie się 

nadają na skrzydełka pszczółki lub uszy myszki. 
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Korale z jarzębiny – tradycyjna zabawa jesienna, która bardzo dobrze ćwiczy małą 

motorykę. Do tego oczywiście można dołączyć jakąś jesienną piosenkę 

JESIENNA KRZYŻÓWKA 

 

  JESIENNE DOWCIPY 
Co ma wspólnego jesień z łyżką??? 

Odpowiedź:   Je_się nią 

 

Katechetka pyta się Jasia: 

- Jasiu, kiedy Adam i Ewa 

byli w raju? 

- Jesienią. 

- A dlaczego akurat 

jesienią? - pyta zdziwiona 

katechetka. 

- Bo wtedy dojrzewają 

jabłka. 

Rozmawiają dwa jesienne liście: 

-Kiedy spadamy? 

-Nie mam zielonego pojęcia. 
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