
W dniu 24 kwietnia 2015 

roku obchodziliśmy Świę-

to Naszej Szkoły. Odby-

wało się ono na boisku 

szkolnym. W trakcie zajęć 

lekcyjnych wszystkie dzie-

ci wraz z nauczycielami 

wychodziły na plac, gdzie 

było wiele atrakcji. 

Największą popularno-

ścią cieszyło się mia-

steczko ruchu drogowe-

go. Wielu uczniów ćwiczy-

ło tam jazdę na rowerze. 

Młodzież z klas piątych  

i szóstych niedługo bę-

dzie zdawać egzamin na 

kartę rowerową, więc 

można nazwać to przy-

datnym doświadczeniem. 

Wszystkim podobało się 

również, że policjanci od-

ciskali palce na kartkach. 

Dzięki temu każdy miał 

możliwość obejrzenia 

swoich linii papilarnych. 

Pracownicy pogotowia 

pokazywali jak można 

opatrzyć ranę i udzielić 

pierwszej pomocy. Harce-

rze uczyli wiązania wę-

złów. Można było z nimi 

zbudować lub rysować  

ognisko oraz szałas. 

Nasza szkol-

na Pani pie-

l ę g n i a r k a 

mierzyła ci-

śnienie. Mia-

ła również 

plast ikowe 

zęby, które  

służyły  do 

pokazu pra-

w i d ł o w e g o 

szczotkowania. 

Na stoisku z warzywa-

mi, próbowaliśmy  świe-

żo wyciskanych soków. 

 Istniała możliwość zro-

bienia kolorowych balo-

nów. Niektórzy z naszej 

szkoły pomalowali so-

bie twarze, były różne 

motywy między innymi 

zebra, tygrys, kot. Moż-

na było wziąć udział w 

innych grach i zaba-

wach. 

S t r a ż a c y 

opowiadal i 

nam na 

czym polega 

ich praca. 

Wytłumaczy-

li  jak się 

z a c h o w a ć  

w czasie pożaru. Poka-

zali jak  gaszą pożar 

wodą. Usłyszeliśmy sy-

gnały jaki włączają  

strażacy podczas jazdy 

do pożaru. 

Uważam, iż był to bar-

dzo udany dzień. Każdy 

kto chciał mógł znaleźć 

coś interesującego dla 

siebie. 

                    Monika Struj 6B 
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W tym roku Święto Szkoły wyglą-

dało zupełnie inaczej niż w po-

przednich latach. Między innymi 

przyjechali do nas STRAŻACY.  

Na boisku szkolnym zademon-

strowali,  jak gasić pożar wodą  

z węża. Usłyszeliśmy dźwięki sy-

gnału, dzięki któremu ułatwiany 

jest przejazd wozu strażackiego 

do miejsca pożaru. Dowiedzieli-

śmy się  również,  jak wygląda 

ubiór strażaka.  

UBIÓ R STRAŻ AKÓ W  
Strażak musi mieć odpowiedni 

ubiór do warunków panujących  

w ogniu. Nosi buty z grubą pode-

szwą, w który nie wbije się żaden 

gwóźdź. Kiedy wchodzi do palą-

cego się domu zakłada  drugi 

strój ognioodporny. Jest to srebr-

ny skafander, chroniący go przed 

ogniem.  Na głowie ma mocno 

poobijany hełm, bo kiedy jest du-

żo dymu i nic nie widać łatwo się 

o coś uderzyć . Na ramiona zakła-

da aparat tlenowy, dostarczający 

mu tlenu na około 30 min. Ma ze 

sobą również żółte urządzenie, 

informujące wszystkich w razie 

wypadku głośnymi dźwiękami  

o położeniu strażaka. Do komuni-

kacji między sobą strażacy posia-

dają profesjonalne krótkofalówki. 

GASŻENIE PÓŻ ARÓ W  
Strażacy do gaszenia ognia uży-

wają  wody lub piany, które zapo-

biegają dalszemu rozprzestrze-

nianiu się ognia. Woda jest naj-

bardziej skuteczniejszym i najtań-

szym  dostępnym sposobem ga-

szenia pożaru. Jednakże, nie 

wszystko można gasić wodą. Na 

przykład  urządzenia elektryczne 

trzeba gasić pianką znajdującą 

się w gaśnicy. Dowiedzieliśmy się 

również, że w jednej z części  wo-

zu strażackiego umieszczony jest 

sprzęt,  natomiast w drugiej 

zbiornik, który pomieści 2,5 tony 

wody.  

Maria Kosek 5 d 
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Dzień dobry. 

Wiemy, że dzieci przychodzą do 

Pani nie tylko wtedy, gdy ulegną 

wypadkowi lub się coś stanie, ale 

również dla towarzystwa. Dzisiaj 

przychodzimy do Pani przeprowa-

dzić wywiad. Niedawno mieliśmy 

Święto Szkoły. Proszę nam powie-

dzieć co przygotowała nam Pani 

na swoim stanowisku? 
 

Na stanowisku przygotowałam 

pokaz prawidłowego mycia zębów, 

pomiar ciśnienia i ulotki dotyczą-

ce zdrowia. Dzieci mogły dowie-

dzieć się o różnych chorobach  

i ich zapobieganiu.  

 

Jakie prawidłowe ciśnienie krwi 

powinny mieć dzieci? 
 

Ciśnienie krwi jest zależne od 

wzrostu, wagi i wieku dziecka. 

Przeciętne ciśnienie dorosłego 

człowieka wynosi 120/80. U dzie-

ci generalnie jest ono niższe. 
 

Codziennie myjemy zęby, ale nie 

zawsze robimy to dobrze. Proszę 

nam objaśnić jak prawidłowo ma-

my to robić? 

Zęby powinniśmy myć min. 2-3 

razy dziennie. Wszystkie zęby my-

je się okrężnymi lub wymiatający-

mi ruchami. Używamy  pasty z flu-

orem. Ważne jest, żeby wymieniać 

szczoteczkę co 3 miesiące. Warto 

również wynitkować zęby. Można 

też używać szczoteczek elektrycz-

nych. 
 

Jakich porad udzieliłaby nam Pani 

w sprawie pierwszej pomocy? 
 

Informacji dotyczących pierwszej 

pomocy jest bardzo dużo. Dla was 

najważniejsze jest to, żeby zorien-

tować się co dolega poszkodowa-

nemu koledze. Wzywacie  wtedy 

pomoc osoby dorosłej. Jeżeli je-

steście świadkiem zdarzenia, to 

obserwujcie co się dzieje z po-

szkodowanym. Wte-

dy powinniście mnie 

zawołać i dokładnie 

wszystko mi przeka-

zać, abym wiedziała 

co mam wziąć  do 

chorego. 
 

Dziękujemy za wy-

wiad, do widzenia. 

 

 Zespól redakcyjny 

Zdrowo i przyjaźnie 
Jednym z haseł tegorocznego 

Święta Szkoły było: żyjmy zdrowo  

i przyjaźnie. Piliśmy smaczne 

marchewkowo-jabłkowe soki. Nie-

które dzieci  bawiły się chustą 

klanzy, czyli dużym, kolorowym 

materiałem. Uczniowie rysowali  

też twarze balonom i doklejali im 

włosy z bibuły. Inną atrakcją były 

bańki mydlane, które unosiły się 

wysoko i daleko.                      

Julia Onisk 5d 
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Wywiad z Panią Kariną  

pielęgniarką w naszej  szkole 

Szkoła Podstawowa 301 w ZSP Nr 2 

Zespół redakcyjny w trakcie wywiadu 

Kolaż  ze Święta Szkoły 
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