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Przyszedł czas pożegnania. Dla niektórych tylko 

na dwa miesiące, dla innych już na zawsze. Nie-

którzy będą się cieszyć, innym zakręci się łezka 

w oku. Ci "inni" to ósmoklasiści, którzy w roku 

szkolnym 2020/2021 kończą swoją edukację w tej 

szkole. Czy będą tęsknić, co im się najbardziej 

podobało? Na te pytania odpowiedzą w jednym z ar-

tykułów ostatniego numeru "NieÓka". Ponadto przy-

pomnimy, jak bezpiecznie spędzać wakacje. 

Na koniec wszystkim Uczniom życzę spokojnych, 

a zarazem pełnych przygód wakacji. Pamiętajcie, 

trzeba nabrać sił na kolejny rok szkolny! Ósmo-

klasistom - wspaniałych wakacyjnych wrażeń, a po 

wakacjach uśmiechniętych twarzy i powodzenia 

w nowej szkole! Pani Dyrektor wraz z Radą Pedago-

giczną i Pracownikami obsługi oraz administracji- 

odpoczynku i przede wszystkim dużo słońca. 

/ red. naczelna 

Zuzanna Orłowska/ 



 

 

 

 

 

Drodzy Uczniowie! 

Za nami kolejny rok szkolny. Jak powiedziałby Henryk Sien-

kiewicz – to był dziwny rok! Nauczanie stacjonarne przeplatało 

się ze zdalnym i hybrydowym. Izolacja nie służyła nam – budynek 

szkolny był niemal pusty, natomiast mury w naszych domach roz-

świetlały odbicia ekranów komputerowych.  

Sprostaliśmy trudnemu zadaniu! Poznaliśmy nowe narzędzia  

i sposoby pracy, które w przyszłości zaowocują podniesieniem 

jakości kształcenia. Nie tylko nabywaliście nowe kompetencje, 

ale uczyliście się samodzielności i podejmowania współodpowie-

dzialności za swoją edukację, które z pewnością zaowocują  

w przyszłości. 

Dziękuję Uczniom i Nauczycielom za otwartość i wysiłek 

włożony w naukę w tak odmiennych warunkach. Szczególne słowa 

uznania kieruję do Rodziców, którym rytm życia zakłóciły zdalne 

lekcje i konieczność dostosowania się do szkolnej codzienności 

dzieci. Dziękuję za współpracę i zrozumienie w tak trudnym dla 

nas momencie! 

Drodzy Uczniowie, przed nami wakacje. Postarajcie się do-

brze wykorzystać ten czas na wypoczynek i odbudowywanie więzi. 

Nie zapominajcie jednak o bezpieczeństwie własnym i swoich bli-

skich. Życzę uśmiechu i pogody ducha. Mam nadzieję, że  

we wrześniu spotkamy się wszyscy w dobrym zdrowiu w rzeczywi-

stości wolnej od koronawirusa. 

 

Katarzyna Załęska 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Arkadiusza  

Gołasia w Płoniawach-Bramurze 

 

SŁOWO OD PANI DYREKTOR 
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W tym miesiącu prezentujemy  

wywiad z p. Elżbietą Furmańską – 

wychowawczynią klasy VIII  

1. Co Pani sądzi o swoich wychowan-

kach? 

5 lat temu powierzono mi wychowawstwo 

w klasie IV.  Już wkrótce zorientowa-

łam się, że będzie to ciekawa praca  

i niezwykłe wyzwanie. Klasa liczyła 27 

uczniów i składała się z ciekawych 

osobowości, uczniów zdolnych, przebo-

jowych, ale także skrytych, zamknię-

tych, małomównych, beztroskich dzie-

ciaków, a także mających różnorakie 

problemy. Pokochałam je i zżyłam się  

z Nimi bardzo.   

Przez te kilka wspólnych lat poznawa-

łam moich wychowanków. Cały czas 

utwierdzałam się w przekonaniu, że to 

wspaniała klasa. To młodzi, wielozada-

niowi uczniowie „do tańca i do różań-

ca‖, to uczniowie, na których można 

polegać, to świetni organizatorzy.  

W naszej klasie byli i są artyści, 

sportowcy, poeci, utalentowani humani-

ści, informatycy. To w tej klasie są 

przedstawiciele Samorządu Uczniowskie-

go, członkowie wolontariatu i MDP, 

asysta pocztu sztandarowego szkoły. To 

także uczniowie, tacy jak: Gabrysia, 

Amelia, Kornelia, Oliwia, Julita, Ja-

kub, którzy przez 5 lat mieścili się  

w rankingu najlepszych uczniów w kla-

sie. 

2. Co najbardziej lubi Pani robić  

ze swoją klasą? 

Rolą wychowawcy jest śledzenie ocen, 

frekwencji, usprawiedliwień nieobecno-

ści, rozstrzyganie konfliktów czy roz-

wiązywanie problemów klasowych. Braku-

je czasu na osobiste rozmowy. Za to 

czas pozalekcyjny wspólnie spędzony  

dawał możliwość bliższego poznania 

uczniów, swobodnych rozmów na tematy 

nie tylko szkolne. Dlatego zawsze bar- 

dzo ceniłam sobie te spotkania oraz 

chwile szczerości i otwartości 

uczniów. Wtedy dowiadywałam się, co 

lubią, z kim się przyjaźnią, jakie 

mają marzenia, plany, czasem pro-

blemy. Lubiłam organizować i spę-

dzać wolny czas z klasą. 

3. Jakie chwile będzie Pani mile 

wspominała z obecną VIII klasą? 

Jak już powiedziałam wcześniej, 

bardzo lubiłam spędzać czas ze swo-

ją klasą po lekcjach.  Bardzo miło 

będę wspominać nasze wieczory lite-

rackie. Wspólne czytanie wybranych 

fragmentów lektur. W pamięci mam 

piękną interpretację tekstu w wyko-

naniu Dawida Szewczaka. Zapamiętam 

comiesięczne spotkania Klubu Kino-

maniaków. Lubiłam wyszukiwać  

do projekcji ciekawe pozycje filmo-

we. Widziałam, jak niektóre filmy 

wzruszały moich uczniów, uruchamia-

ły emocje, zaciekawiały tematyką. 

Na pewno nie zapomnę też naszej 

wspólnej nocy spędzonej w szkole. 

Długo będę pamiętała, jakie wzru-

szenie i łzy towarzyszyły niektórym 

uczniom w kinie na filmie „Oskar  

i pani Róża‖.  

Pani Elżbieta uczy w naszej szkole języka rosyjskiego, przyrody, pro-

wadzi również zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Jest bardzo 

związana ze swoimi wychowankami, o czym przekonacie się, czytając wy-

wiad.  
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CIĄG DALSZY WYWIADU  

Z PANIĄ ELŻBIETĄ FURMAŃSKĄ 

Na szczególne miejsce w pamięci zasłu-

gują występy mojej klasy. Na długo za-

pamiętam tańce z okazji Dnia Nauczy-

ciela w tym roku szkolnym. Takich 

pięknych momentów było więcej. Wszyst-

kie zachowam w pamięci i w moim sercu. 

4. Czy ubolewa Pani nad straconym 

wspólnym czasem z powodu pandemii? 

Niestety trudny czas pandemii dotknął 

także nas. To duża strata dla uczniów 

i życia szkoły, a szczególnie dla 8 

klasy, dla której jest to ostatni rok 

nauki. Nie możemy tego czasu już nad-

robić. Ogromnie żałuję, bo mieliśmy 

plany na wspólny ostatni rok. Jednak 

dumna jestem z uczniów mojej klasy, 

którzy nawet w tym czasie brali udział 

w wielu konkursach na szczeblu gmin-

nym, powiatowym i ogólnopolskim, dzia-

łali w Samorządzie Uczniowskim. 

5. Czy ciężko będzie Pani pożegnać się 

ze swoimi wychowankami? 

To będą dla mnie ciężkie i smutne dni. 

Po kilku wspólnych latach przeżywania 

radości i smutków, sukcesów i porażek 

przyjdzie się rozstać. To zawsze jest  

trudny czas dla wychowawcy, szcze-

gólnie kiedy rozstaje się z dobrą 

klasą, taką jak moja. Pocieszające 

jest to, że idą dalej, gdzie będą 

się uczyć, rozwijać. Mam tylko na-

dzieję, że będziemy się spotykać, 

utrzymywać kontakty. Chętnie bę-

dziemy gościć naszych absolwentów 

na uroczystościach szkolnych, jak 

skończy się pandemia. 

6. Jakie rady da Pani swoim wycho-

wankom przed pójściem do średniej 

szkoły? 

Przed moimi wychowankami pierwsza  

w życiu poważna decyzja – wybór 

szkoły średniej. Trudna decyzja 

zważywszy, że nie wszyscy jeszcze 

wiedzą, co chcą w życiu robić. Nie 

dziwię się, są jeszcze młodzi. Do-

radzam jednak wybierać dobre szkoły 

i kierunki zgodnie ze swoimi zain-

teresowaniami. Chciałabym, żeby  

w szkołach, do których pójdą, god-

nie reprezentowali naszą szkołę, 

aby wykorzystywali swoją wiedzą, 

możliwości i uzdolnienia. Żeby po-

kazali, jacy są wspaniali, a na 

pewno zaskarbią sobie sympatię. 

Dziękujemy za szczerą rozmowę.  

Życzę wszystkiego, co najlepsze.  

Również dziękuję, pozdrawiam ser-

decznie redakcję.  

/Wywiad przeprowadziła Gabriela 

Wierzbicka/ 
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AKTUALNOŚCI 

Dzień Patrona 

Konkurs ―WITAJ MAJ TRZECI MAJ‖ – wręczenie nagród 

Konkurs EKOSzkoła – gala finałowa 

Spotkanie przedstawicielek Wolontariatu z klasą I, 

II oraz III  

Egzaminy ósmoklasisty 
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Dzień Dziecka 
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AKTUALNOŚCI 

Uroczystość wręczenia nagród 

Bezpiecznie na wsi – konkurs plastyczny 

Konkurs biologiczny „Poznajemy las‖ – wręczenie na-

gród 

Nasza szkoła w Programie #SuperKoderzy! 

Powrót do nauki stacjonarnej 

 

Święto Konstytucji 3 Maja 
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KRONIKA KLASY VIII 

KLASA I 
Pasowanie na uczniów I klasy! 

– 25.10.2013 r. 

Bal karnawałowy – 14.02.2014 r. 

Przedstawienie z okazji Pierwszego 

Dnia Wiosny – 21.03.2014 r. 

Pasowanie na czytelnika – 4.06.2014 r. 

KLASA II 

Mikołajki – 6.12.2014 r. 

STR. 7 
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Wigilia klasowa – 19.12.2014 r. 

Wycieczka do Stajni MARGO – 

8.06.2015 r. 

KLASA III 

Jemy zdrowo! – 2.10.2015 r. 

14.04.2016 r. 

W krainie Westernu – 21.06.2016 r. 
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KLASA V Andrzejki – 30.11.2017 r. 

Mikołajki – 5.12.2017 r. 

Pierwszy Dzień Wiosny! – 21.03.2018 r. 

KLASA VI 
Siatkówka! – 2.04.2019 r. 
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KLASA VII 

Wieczorek klasowy – 

17.10.2019 r. 

Wycieczka do Olsztyna – 

27.11.2019 r. 

Wycieczka rowerowa – 23.10.2020 r. 

KLASA VII 

Dzień Chłopaka – 30.10.2020r. 

WSPOMINAMY 

Były to najlepsze lata w moim życiu, 

przygoda, której nie zapomnę. Ludzie  

i zdarzenia, które  ukształtowały mnie. 

Wszystkie wycieczki, spotkania były nie-

zapomniane. Kocham Was całym sercem!  

Team cholipka  do końca ;)  

 

Aleksandra Antczak 
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Dzień Edukacji Narodowej – 15.10.2020 r. 

Próbny egzamin – 17.03.2021 r. 

Poetyckie Zaduszki – 23.10.2020 r. 

Egzaminy – 25.05 – 

27.05.2021 r. 

WSPOMINAMY 

Poza murami szkoły będę tęsk-

nić za ludźmi, których tu 

spotkałam. Wiele się wydarzy-

ło przez te osiem lat. Zżyli-

śmy się z klasą i trudno bę-

dzie mi się rozstać z kole-

żankami i kolegami. Wspomnie-

nia z tej szkoły pozostaną ze 

mną na zawsze.  

Zuzanna Orłowska 
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Egzaminy – 25.05 – 

27.05.2021 r. 

Piknik – 2.06.2021 r. 

/Oprac. i wybór zdjęć: Amelia Gutowska/  

WSPOMINAMY 

Chwile tu spędzone będę 

wspominać bardzo miło. Nowi 

przyjaciele, koleżanki i ko-

ledzy, którzy mnie otaczali, 

zostaną ze mną na długo  

w pamięci. Wycieczki, spo-

tkania w szkole dawały nam 

dużo radości. To była przy-

goda, której nie da się za-

pomnieć. 

W. Dębek   

 

Po   odejściu ze szkoły naj-

bardziej będę tęskniła za  

klasą i nauczycielami. Naj-

lepiej będę wspominała wy-

cieczki i  wszystkie „akcje” 

w klasie.  

Marta Kuciej 

Po odejściu ze szkoły będę tęsknić za osobami, z kórymi spędziłam te wszystkie lata. 

Będzie mi brakowało tych wspólnych chwil, wycieczek, spotkań wieczorków. Wszystkie 

wspomnienia z tej szkoły  zostaną ze mną na bardzo długi czas.  

           Maja Popławska 

Najbardziej podobały mi się wspólnie spędzone chwile z moją klasą, różne wycieczki, 

spotkania, ciekawe rozmowy. Będę tęskniła za cudowną atmosferą na lekcjach oraz  

za naszymi wygłupami.  

          Gabriela Wierzbicka  
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 NAUCZYCIELE ÓSMOKLASISTOM 

Pan Krzysztof Zarodkiewicz: 

Drodzy Ósmoklasiści, potęga matematyki ukryta jest w przysłowiu „Umiesz 

liczyć, licz na siebie‖ stąd wniosek, że każdy musi umieć liczyć. A na 

poważnie, nigdy nie traćcie  nadziei ani wiary we własne siły. Pamię-

tajcie, że oprócz nabytej wiedzy, o wartości człowieka decyduje to, co 

ma w sercu. Miejcie więc szacunek dla każdego napotkanego człowieka, 

bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakich trzeba się nauczyć. 

Pani Marta Kubacz-Stolarczyk: 

Ambitni, kreatywni, chętni do działania — to moje pierwsze skojarzenia. 

Pogodni młodzi ludzie, którzy od zawsze wymagali dużo uwagi i zaangażo-

wania ze strony nauczyciela. Wierzę, że wszyscy zrealizują swoje plany 

i marzenia. 

Trzymam za Was kciuki! 

Powodzenia :) 

Pani Anna Pulkowska: 

 

Kochani Ósmoklasiści!  

Chcę, abyście wiedzieli, że lekcje, które prowadziłam w Waszej klasie, 

były dla mnie wielką przyjemnością. Przyznacie sami, że na polskim wie-

le się działo. Było poetycko, aktorsko, tanecznie, plastycznie i śpiew-

nie, a nawet słodko. Byliście bardzo aktywni!  Zawsze chętni do redago-

wania gazetki, przedstawień, konkursów. Cieszę się z Waszych sukcesów. 

Dziękuję za miłe słowa, uśmiechy, piękne wypracowania i wzruszającą po-

ezję. Życzę Wam, abyście dostali się do wymarzonych szkół średnich  

i aby lekcje polskiego zawsze były dla Was niezapomnianą przygodą.  

Pozdrawiam,   

Anna Pulkowska 

 

A oto kilka ciekawych zdjęć, które przypomną Wam 

wspólnie spędzone chwile na polskim.  
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POŻEGNANIE ÓSMOKLASISTÓW 

Drodzy Czytelnicy! 

Już w piątek zakończymy jeden z ważniejszych etapów naszego życia. 

Ostatni raz spotkamy się w takim gronie, a od września poznamy nowe 

szkoły. W tym momencie pragnę podziękować w imieniu wszystkich tego-

rocznych absolwentów całemu Gronu Pedagogicznemu na czele z Panią Dy-

rektor, a przede wszystkim wspaniałym Wychowawcom. Dziękujemy za Wasz 

trud, wyrozumiałość oraz za całą wiedzę, jaką nam przekazaliście. 

Pragniemy podziękować i Wam Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy za 

wspólne chwile spędzone w murach tej szkoły. Osiągajcie wysokie wyni-

ki w nauce i dążcie do spełniania swoich marzeń. Mimo tego, że nie 

będzie nas przy Was, to zawsze możecie na nas liczyć!  

Jeszcze raz dziękujemy za te lata wspaniałej nauki Wychowawcom, Nau-

czycielom oraz wszystkim Pracownikom tej szkoły. 

Teraz możemy powtórzyć słowa Winston Churchilla: „To nie jest koniec, 

to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku‖. 

 

      Absolwenci ósmej klasy  

      rok szkolny 2020/2021 
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Szkoła średnia, czyli nasze 

wybory?  

Witam stałych Czytelników „NieÓka‖.  Jest to nasz ostatni rok w tej 

szkole. Przed nami trudne chwile. Rozstanie z nauczycielami, rówieśni-

kami, wybór szkoły średniej. Zdecydowana większość z nas  już wie, 

gdzie chce iść do szkoły. Jeżeli jesteście ciekawi naszych wyborów, 

zachęcam do przeczytania artykułu.   

 Aleksandra Antczak:                                                  

Olę zna chyba każdy z naszej szkoły. Jest towarzyska i żartobliwa. 

Lubi śpiewanie oraz sport. Ola planuje iść do liceum w ZS im. Henry-

ka Sucharskiego na profil humanistyczny. 

Karol Benbenkowski:  

Karol jest jednym z naszych klasowych sportowców, który jeździ na 

większość, jeżeli nie na wszystkie zawody. Karol lubi sport oraz gry 

wideo, idzie do technikum w Przasnyszu w ZS im. Henryka Sucharskiego 

na kierunek technik-informatyk. 

Cezary Czerwony: 

Czarek chodzi z nami do szkoły od 3 klasy, nie bierze udziałów  

w żadnych zawodach ani konkursach, ale ma dobre wyniki. Często gra 

ze mną w CS:GO lub w GTA V. Czarek idzie do technikum w ZS im. Hen-

ryka Sucharskiego w Przasnyszu na kierunek technik-informatyk.  

W przyszłości chciałby zostać grafikiem lub projektantem wnętrz.  

Kacper Głażewski: 

Kacper interesuje się samochodami , lubi  grać w piłkę nożną, dlate-

go często można go spotkać na boisku. Jeździ również na większość 

zawodów sportowych. Kacper idzie do szkoły mundurowej w Przasnyszu.  

Kacper Tomaszewski: 

To ja. Jestem megafajny i superzabawny, superprzystojny. Lubię gry 

komputerowe, interesuje się grafiką komputerową i ogólnie komputera-

mi. Nie wiem jeszcze, gdzie pójdę do szkoły albo do technikum w ZS 

im. Henryka Sucharskiego, albo do technikum w ZS im. Żołnierzy Armii 

Krajowej w Makowie. 

Maciej Skowroński:  

Maciej dołączył do nas w piątej klasie. Lubi informatykę, różnego 

typu gry komputerowe. Często gra w GTA: San Andreas w tryb Role 

Play, w której każdy udaje, że jest postacią z gry i odgrywa praw-

dziwe życie. Maciek ma zamiar iść do technikum informatycznego w ZS 

im. Henryka Sucharskiego. Marzy być deweloperem 3 D lub programistą.  
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Gabriela Wierzbicka 

Po  podstawówce wybieram się do LO im. Marii Curie-Skłodowskiej w Ma-

kowie Mazowieckim, a swoją przyszłość wiążę z medycyną, dlatego wybra-

łam profil medyczno-farmaceutyczny. 

Oliwia Jankowska  

Po szkole podstawowej chciałabym rozpocząć naukę w LO w Jednorożcu. 

Spośród sześciu  dostępnych rozszerzeń wybrałam: język polski, biolo-

gię i geografię. Swoją  przyszłość chciałabym związać z medycyną,  

a dokładniej z ratownictwem medycznym. 

Marta Kuciej: Po szkole podstawowej planuję rozpocząć naukę w ZS w Ma-

kowie na profilu technik architektury krajobrazu i z tym będę chciała 

wiązać swoją przyszłość.  

Julita Tatarek: Po  ukończeniu szkoły podstwowej wybieram się do LO 

im.  M. Curie-Skłodowskiej do klasy lingwistycznej. W przyszłosci 

chciałabym zostać tłumaczem.  

 

OKIEM MATEMATYKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Popławska: Wybieram się do ZS w Makowie na profil technik archi-

tektury krajobrazu lub technik życwienia i usług gastrononicznych.  

W przyszłości chciałabym zostać architektem lub kucharką. 

Jak zauważyliście, dużo osób z naszej klasy idzie do Zespołu Szkół  

w Przasnyszu i szkół średnich w Makowie,  więc jeżeli w przyszłości bę-

dziecie chcieli poznać naszą opinię o wybranej przez nas szkole, pisz-

cie. 

 

 

 

Na wakacje z uśmiechem!!! 

Studentka na egzaminie plącze się w odpowiedziach, wreszcie rozpacz-

liwym głosem stwierdza, że wszystkiego się nauczyła i dobrze to umia-

ła, ale teraz z powodu wielkich nerwów zapomniała. Na to profesor 

spokojnym głosem każe jej liczyć do 10. Ta przekonana, że to jakaś 

terapia na uspokojenie, posłusznie wykonała polecenie. Kiedy skończy-

ła, profesor poprosił o indeks i wpisując dwóję powiedział: „Kiedy 

coś się umie, nerwy nie przeszkadzają‖. 

Student zdaje egzamin w formie testu „tak/nie‖. Wpatruje się w pyta-

nia przez 5 minut i nagle doznaje olśnienia. Wyjmuje z portfela mone-

tę i zaczyna rzucać, zaznaczając odpowiedź „tak‖, gdy wypadnie orzeł 

i „nie‖, gdy wypadnie reszka. Po pół godzinie miał zrobione wszystkie 

zadania. Kiedy do końca testu zostało tylko kilka minut, student zno-

wu zaczął rzucać monetą, mamrotać coś pod nosem i pocić się. Podcho-

dzi do niego egzaminator i pyta, co się dzieje. Student na to: 

„Sprawdzam moje odpowiedzi i wydaje mi się, że nie były właściwe‖. 
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 1. Czym są antybiotyki?  

Antybiotyki to substancje działające antybakteryjnie. Stosuje się je 

jako środki w leczeniu wszelkiego rodzaju zakażeń bakteryjnych. By-

wają także używane profilaktycznie w zapobieganiu zakażeniom bakte-

ryjnym w przypadku osłabienia odporności, na przykład neutropenii,  

a także w profilaktyce bakteryjnego zapalenia wsierdzia.  

 

 2. Jak bezpiecznie stosować antybiotyki?  

- Stosuj o wyznaczonych porach,    

- Przyjmuj wyznaczoną dawkę,  

- Nie przerywaj kuracji antybiotykowej,   

- Zażywaj antybiotyki wydawane tylko z przypisu lekarza.  

 

 3. Dlaczego nie można przerywać kuracji?  

Ustąpienie objawów nie oznacza zabicia wszystkich chorobotwórczych 

bakterii. Bakterie, którym uda się przeżyć, mogą uodpornić się na 

dany antybiotyk, co może skutkować odnowieniem choroby, która będzie 

trudniejsza w zwalczeniu. 

ANTYBIOTYKI 

Źródła: 

https://www.wapteka.pl/blog/artykul/jak-

przyjmowac-antybiotyki  

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/

apteczka/antybiotyki-rodzaje-dzialanie-

zasady-bezpieczenstwa-aa-M5Ny-wai7-

ZHaW.html  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antybiotyki  

/Oprac. Olga Grzeszczak/ 



 

 

 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 

Niezwykły oraz nietypowy rok szkolny 2020/2021 przeplatany nauką sta-

cjonarną, hybrydową oraz zdalną właśnie dobiega końca. Dziesięciomie-

sięczne zmagania uczniów i nauczycieli z zupełnie nowym formatem eduka-

cji, prowadzenia lekcji – miejmy nadzieję, są już za nami. 

Redakcja NieÓka przygotowała dla Was krótkie przypomnienie kilku nie-

zbędnych rad dotyczących bezpiecznego spędzenia wakacji: 

1. Lata w Polsce są z każdym rokiem cieplejsze – możemy odczytywać co-

raz to większe wyniki temperatury powietrza. W związku z tym należy pa-

miętać, aby odpowiednio dbać o nasze samopoczucie oraz zdrowie. Chrońmy 

się przed udarem, unikając słońca w godzinach 11-16. Zakładajmy lekkie 

nakrycie głowy oraz okulary przeciwsłoneczne, stosujmy kremy z filtrem 

UV. Pamiętajmy również o odpowiednim nawodnieniu organizmu. 

 4. Pamiętajmy, że pandemia jeszcze się nie zakończyła. Stosujmy i re-

spektujmy aktualnie ogłoszone obostrzenia, zalecenia oraz zasady bez-

pieczeństwa związane z koronawirusem.   

3. Jeżeli podczas pobytu w górach mamy zamiar wybrać się na wycieczkę 

górską, rozplanujmy najdokładniej trasę, biorąc pod uwagę przede 

wszystkim przewidywaną pogodę, szlak, którym chcemy podążać oraz 

schroniska, szałasy dla turystów na nim umiejscowione w razie ewentu-

alnej niespodziewanej zmiany pogody. Uwzględnijmy także nasze możliwo-

ści. Do plecaka zabierzmy prowiant, wodę, mapę z naszym szlakiem,  

a także płaszcz przeciwdeszczowy/kurtkę, warto również  zabrać ze sobą 

telefon komórkowy, w którym zapisany mamy numer GOPR – 601 100 300. 

2. Unikajmy kąpieli wodnych w miejscach niedozwolonych, niestrzeżonych, 

bez nadzoru ratownika, bez opieki osoby dorosłej.  Nad morzem nie prze-

kraczajmy granicy obszaru wyznaczonego przez boje. Nie wchodźmy do wody 

również podczas niesprzyjających warunków – wtedy, kiedy występują opa-

dy atmosferyczne, burza czy mgła. Koniecznie nie zapominajmy o, aby 

przed wejściem do zbiornika wodnego — w przypadku, gdy wcześniej byli-

śmy na słońcu, odczekać pewien czas w cieniu w celu uniknięcia szoku 

termicznego. 

/Oprac. Karolina Dylewska/ 
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 Podwodny hokej – sport nie tylko 

dla płetwonurków 

Jest to sport drużynowy (w każdej drużynie 

znajduje się sześciu zawodników), który 

powstał jako zimowe ćwiczenie dla płetwo-

nurków w 1954 roku oraz jest rozgrywany  

w standardowym basenie pływackim na głębo-

kości od dwóch do trzech metrów. Mecz mo-

żemy podzielić na dwie piętnastominutowe 

połowy. Podczas gry gracze starają się tak 

manewrować ciężkim krążkiem, aby skierować 

go do bramki przeciwnika.  

/oprac. Olga Grzeszczak/ 

 

Źródła: 

https://images.app.goo.gl/

GZJASyeypbV32MAM8 

https://images.app.goo.gl/

i3zHyppn1b9XQUXA7 

https://pl.wikipedia.org/wiki/

Hokej_podwodny 

https://www.kopalnia.pl/kopalnia-

wiedzy/nietypowe-sporty-poznaj-

piec-najdziwniejszych-dyscyplin-

uent 
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CIEKAWOSTKI EKOLOGICZNE 

przedawkowad możemy też pastę do zębów. Śmiertelna dawka fluoru dla 75-kilogramowego człowieka to 2400-4800 mg. 
Oznacza to, że wystarczy zjeśd od 13 do 26 tubek pasty, żeby poczud przykre konsekwencje.  

Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg śmieci rocznie. Na wysypiska 

ląduje ponad 12 milionów ton odpadów , aż 98% można by wykorzystać po-

przez segregację.   

W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które 

można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele 

razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jed-

nego litra paliwa.  

 Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy 

wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich od-

padów.  

 

Do produkcji 1 tony papieru potrzeba ściąć około 17 drzew, które w cią-

gu roku produkują tlen dla 170 osób. 

Źródła: 

http:/

www.ekologicznyzgierz.pl/

ciekawostki-ekologiczne/ 

http://www.lpgk.nazwa.pl/

ciekawostki 

https://images.app.goo.gl/

Z4BbgUmA3iFoe83N6 

https://images.app.goo.gl/

dQaMLzq1PzzzHxeSA 

https://images.app.goo.gl/

iQD8xRoByqwDFeP68 

1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji 

jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody. 

Zużyte opakowania szklane można w nieskończoność przetapiać na nowe bez 

pogorszenia ich jakości, oszczędzając przy tym energię i chroniąc śro-

dowisko. 
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UWAGA!  

Miło nam poinformować, że 

nową redaktor naczelną 

NieÓka została  

Karolina Dylewska.  

Zastępcą redaktor naczelnej 

w roku szkolnym 2021/2022 

będzie Olga Grzeszczak. 

Redakcja NieÓka dziękuje wszyst-

kim swoim wiernym czytelnikom. To 

dla Was tworzyliśmy artykuły, 

zbieraliśmy ciekawostki, pisali-

śmy o Waszych sukcesach.  

Dziękujemy nauczycielom za opiekę 

nad stałymi rubrykami— Okiem Ma-

tematyka, English Corner i Klubu 

Miłośników Przyrody.  

Liczymy na współpracę po waka-

cjach.  

Zapraszamy także do pracy w na-

szej redakcji nowe osoby. Czekamy 

na Was i Wasze pomysły. :)  

Redakcja 


