
Oddajemy w Wasze ręce 

specjalny numer naszej 

szkolnej gazetki.  

Bycie nastolatkiem to wy-

zwanie. Nasze ciało się 

zmienia i płata nam różne 

figle- wszystko przez hor-

mony. 

Bunt, trudności w opanowa-

niu negatywnych emocji to 

tylko część problemów. 

Niewątpliwie w czasie dora-

stania dochodzi jeszcze je-

den – nadmierna potliwość. 

Jak sobie radzić z higieną? 

Jakie sztuczki pomogą nam 

przetrwać? 

Jaka dieta pomoże nam w nau-

ce? 

Poruszymy też ważne tematy 

dotyczące pierwszej pomocy 

przedmedycznej - co możemy 

zrobić, aby pomóc osobie po-

szkodowanej? 

Na te i inne pytania znajdziecie 

odpowiedź na kolejnych stro-

nach Niecodziennika.  
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SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZYDNIKU DUŻYM 

- Jasiu! Umyj ręce przed wyjściem 

do szkoły! 

- Dlaczego? Przecież nie będę się 

zgłaszać!  

Częste mycie skraca życie?  
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W tym numerze: 

Ważne tematy: 

 Podstawowe zasady 
higieny w wieku 
dorastania. 

 „Bezpieczny” strój 
na w-f. 

 Dieta dla mózgu. 

 Wpływ ruchu i spor-
tu na zdrowie czło-
wieka. 

 Śniadanie - najważ-
niejszy posiłek dnia. 

 Jak uratować czyjeś 
życie? 

 Ważne numery ra-
tunkowe. 

Jasio mówi do mamy: 
- Wiesz mamo, Kazio wczoraj przyszedł 
brudny do szkoły, pani go za karę wysłała 
do domu!!! 
- I co pomogło?? 
- Tak, dzisiaj cala klasa przyszła brudna.  

Jasiu czy umyłeś już uszy? 
- Nie, ale jeszcze słyszę!  

Przychodzi mama z Jasiem do lekarza 
i mówi: 
- Niech pan coś zrobi! Wszyscy kole-
dzy Jasia uważają, że śmierdzi. 
Lekarz go bada, maca, sprawdza. W 
końcu pyta: 
- Jasiu, czy ty zmieniasz skarpetki? 
- No pewnie! Z lewej nogi na prawą, a 
z prawej na lewą.  



Wydzielanie się potu, trądzik i przetłuszcające się włosy to niektóre 

z problemów nastolatków. Jak sobie z nimi poradzić? 

Przede wszystkim należy uświadomić sobie, że te zmiany są naturalne. 
Następnym krokiem jest staranna higiena osobista.  

Jak należy dbać o ciało? Podpowiadamy :) 
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Częste mycie uprzyjemnia życie ;D  

1. Przetłuszczające się włosy. 
 
Mycie głowy codziennie lub co drugi 

dzień może pomóc w kontrolowaniu 

wyglądu włosów. Poszukaj łagodnego 

szamponu, którego można często uży-

wać. Możesz użyć łagodnej odżywki do 

włosów przetłuszczających się. 

Rozsądnie korzystaj również z 

kosmetyków do stylizacji włosów. 

Niektóre żele i lotiony mogą bowiem 

dodatkowo natłuszczać włosy 

2. Pocenie się i nieprzyjemny zapach. 

Najlepszym sposobem na utrzymanie czystości 

w problematycznych partiach ciała jest codzienne 

mycie się. Wybierz łagodne mydło i korzystaj z 

ciepłej wody, w ten sposób pozbędziesz się bak-

terii, które wywołują nieprzyjemny zapach. 

Warto zainwestować w dezodoranty lub an-

typerspiranty. Dezodoranty maskują zapach 

potu, a antyperspiranty zapobiegają wystąpieniu 

wilgoci pod pachami. 

3 .  H i g i e na  ja m y u s tn e j  

Równie ważna jest także dbałość o jamę 

ustną. Ważne jest czyszczenie zębów co 

najmniej dwa razy dziennie, stosowanie 

płynu do płukania dziąseł oraz nici denty-

stycznych. Dzięki temu można uniknąć 

problemów z nieświeżym oddechem, ka-

mieniem na zębach, dziurami i stanami 

zapalnymi dziąseł. 

Na podstawie: www.medonet.pl 

https://uroda.abczdrowie.pl/higiena-osobista
https://uroda.abczdrowie.pl/kosmetyki-i-akcesoria-do-wlosow
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-zebow-i-jamy-ustnej,kamien-nazebny---usuwanie-kamienia-nazebnego,artykul,1660651.html
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-zebow-i-jamy-ustnej,kamien-nazebny---usuwanie-kamienia-nazebnego,artykul,1660651.html
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-zebow-i-jamy-ustnej,prochnica-zebow-i-jej-zapobieganie,artykul,1577968.html
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,paradontoza-i-stany-zapalne-dziasel,galeria,1721889.html#gallery_1
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,paradontoza-i-stany-zapalne-dziasel,galeria,1721889.html#gallery_1


Czasami pewne wątpliwości 

uczniów budzi kwestia odpo-

wiedniego stroju na w-f. 

Oto poglądowa lekcja Julki 

na temat stosownego stroju 

sportowego. 

Bardzo istotne jest przestrze-

ganie pewnych zasad, jeżeli 

chodzi o strój sportowy. Wią-

że to się z wygodą i naszym 

bezpieczeństwem podczas 

zajęć. 
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Byle do wuefu.. .  

N U M E R  S P E C J A L N Y  

1. „Czatowanie” z ukochanym na lekcji w-fu to nie 

najlepszy pomysł. 

2. Dziurawe jeansy, które pamiętają spotkanie z 

pupilem. 

3. Latające sznurówki nie dodadzą nam skrzydeł. 

4. Zegarek narażony na uszkodzenia 

5. Pierścionki narażające nasze palce na rozcięcia 

lub złamania. 

1. Czysta, biała, wyprasowana koszulka 

to klasa sama w sobie. 

2. Wygodne legginsy niekrępujące ru-

chów. 

3. Sportowe buty, które ;pozwolą ci  po-

ruszać się z prędkością światła. 

4. Piłka, czyli atrybut każdego, szanują-

cego się sportowca. 

5. Biżuterii na w-fie mówimy NIE! 

6. Włosy spięte w najmodniejszą w każ-

dym sezonie kitkę. 

7. Skupienie i zaangażowanie to pod-

stawa wielu osiągnięć sportowych. 

6. Obcisła koszulka z dekoltem przyciągająca 

wzrok chłopaków. 

7. Pasek utrudniający wykonywanie ćwiczeń. 

8. Makijaż i manikiur prosto od kosmetyczki. 

9. Artystyczny nieład na głowie zasłaniający pole 

widzenia 

10. Jeżeli dolega ci kurza ślepota, załóż okulary. 

11. Świeży oddech to podstawa, ale nie kosztem 

zadławienia. 



6 na talerzu…, czyli dieta cud  

W ramach akcji promującej zdrowe odżywianie ucz-

niowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji „Zdrowe 

śniadanie” oraz, wspólnie z panią bibliotekarką, 

przygotowali gazetkę ścienną o produktach waż-

nych dla naszego mózgu. 

W zdrowym ciele… zumba szaleje :)  

Ruch, sport, aktywność fizyczna… Jakkolwiek by-
śmy tego nie nazwali, ważny jest wspólny mianow-
nik – zdrowie. Kiedy ćwiczymy, nie tylko spalamy 
kalorie i stajemy się szczuplejsi, ale przede wszyst-
kim poprawiamy kondycję, pomagamy naszemu 
sercu, wzmacniamy odporność organizmu, świetnie 
rozładowujemy stres. A jeśli jeszcze przy tym świet-
nie się bawimy!!! To stajemy się szczęśliwsi.     

Zgodnie z zasadą „ruch to zdrowie” nasze naj-
starsze koleżanki przygotowały dla nas cotygo-
dniowe spotkania z zumbą. Na razie stawiamy 
pierwsze kroki, więc na początku śmiechu jest 
co niemiara. To pierwsze spotkanie sprawiło 
nam ogromną radość i dostarczyło wiele emocji!  

https://uroda.abczdrowie.pl/dieta-na-wzmocnienie-odpornosci
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T Y T U Ł  B I U L E T Y N U  

 

Najważniejszy posiłek dnia - śniadanie :)  



Dieta dla mózgu to ważna kwestia. Dlaczego? Ponad 40 lat temu naukowcy 

udowodnili, że istnieje ścisły związek między zdolnościami umysłowymi a 

dostarczaniem organizmowi witamin i składników mineralnych.   
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6 na talerzu...  
czyli co jeść, by poprawić pracę mózgu  

R O K  1 ,  N U M E R  1  

Pokarmy uruchamiają setki 

mechanizmów wpływających na 

intelektualne funkcje mózgu.  

Źródło: www.poradnikzdrowie.pl 

Zrób to koniecznie: 

 Staraj się jeść codziennie ciemne pieczywo ra-

zowe i produkty z pełnego ziarna (np. brązowy 

ryż). 

 Na drugie śniadanie i na podwieczorek jedz 

owoce. 

 Do obiadu koniecznie zjadaj sałatkę z mieszan-

ki świeżych warzyw. 

 Nie zapominaj o tłuszczach rybnych i roślin-

nych. 

 Pij dużo wody mineralnej - wspomaga przemia-

ny biochemiczne w mózgu. 

 Ruszaj się, ćwicz, a przynajmniej spaceruj! Od-

dychaj świeżym powietrzem. Wzbogacisz krew 

w tlen, która go dostarczy mózgowi. Nawet naj-

bardziej zdrowe posiłki bez dostatecznej ilości 

tlenu nie wystarczają do sprawnego funkcjono-

wania pamięci. Jego brak zabija szare komórki, 

które się nie odradzają. 

 Wysypiaj się. Nieprzerwany nocny sen również 

zapewnia odpowiednie dotlenienie. Podczas 

snu organizm osiąga stan naturalnego odpręże-

nia. Już 72 godziny bez snu wyniszczają mózg. 



Jestem świadomym ratownikiem!  

Pozycja  bezpieczna  

RKO u dorosłych  

Jeśli będziemy świadkami zdarzenia, w którym są osoby po-
szkodowane, naszym obowiązkiem jest udzielić im pomocy. 
Zadaniem naszym jako osoby udzielającej pierwszej pomocy 
jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i niedopuszczenie 
do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia karetki 

W pierwszej kolejności upewnij się, czy poszkodowany i wszy-
scy świadkowie zdarzenia są bezpieczni.  

Następnie sprawdź reakcję poszkodowanego: delikatnie po-
trząśnij za ramiona i głośno zapytaj: "Czy wszystko w po-

rządku?" 

Jeżeli nie reaguje: głośno zawołaj o pomoc, odwróć poszkodo-
wanego na plecy, a następnie udrożnij jego drogi oddechowe, 
wykonując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy. 

Jeżeli oddech jest prawidłowy, ułóż poszkodowanego w pozycji 
bezpiecznej. 

· Gdy poszkodowany leży na plecach, jego nogę znaj-

dującą się bliżej osoby udzielającej pomocy trzeba zgiąć w 
kolanie, a rękę umieścić pod biodrem.  

· Rękę znajdującą się po przeciwnej stronie trzeba 

zgiąć w łokciu i ułożyć poszkodowanemu na klatce piersio-
wej. 

· W następnej kolejności osobę poszkodowaną chwyta-

my za ramię i biodro i przekręcamy w swoim kierunku.  

· Gdy leży już na boku, jego ręką (tą, która znajduje się 

bliżej podłoża), podpieramy jego głowę i dalej delikatnie 
przekręcamy poszkodowanego do chwili, gdy jego łokieć 
oprze się o podłoże. 

Jeśli osoba nieprzytomna nie wykazuje żadnych funkcji 
życiowych, należy, po wezwaniu służb ratowniczych, 
przystąpić do resuscytacji krążeniowo oddechowej 

Ogólną zasadą przeprowadzania RKO u osoby doro-
słej jest schemat rozpoczynający się od 30 uciśnięć 
klatki piersiowej i zrobieniu 2 wdechów. Czynności te 
należy powtarzać do momentu odzyskania oddechu 
przez ofiarę lub przyjazdu pogotowia. Istnieją okoliczno-
ści, w których ratownik może przerwać resuscytację, np. 
jest wyczerpany lub zaistniało zagrożenie jego bezpie-
czeństwa. Ratownik może także poprosić inną osobę o 
zastępstwo.  

Uciśnięcia: należy wykonywać je na środku klatki 
piersiowej, używając ciężaru własnego ciała. Dłonie 
powinny być splecione, łokcie zablokowane. 30 uci-
śnięć należy wykonać na głębokość około 5-6 cm (u 
dorosłego człowieka), z częstotliwością 100-120 uci-
śnięć na minutę. 

Wdechy: przez maseczkę należy wdmuchnąć około 
0,5 litra powietrza - tak, aby uniosła się klatka piersio-
wa poszkodowanego. Nos ofiary powinien być zatka-
ny, a głowa odchylona do tyłu. 

http://www.pierwszapomoc.net.pl/pozycja.php
http://www.pierwszapomoc.net.pl/pozycja.php


Ważne numery ratunkowe  

Trzydnik Duży 72 
23-230 Trzydnik Duży 

Basia Sidorowska 

Ot o my — reda kt orzy  s pe cja l neg o  wy da nia  gazet ki  szkol ne j !  

e-mail: pspwola21@wp.pl  

http://

www.spwolatrzydnicka.sz

kolna.net/ 

Szkoło Podstawowa      

w  Trzydniku Dużym 

Numer alarmowy 112 
W Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej działa numer alarmowy 112. 
Telefonując na ten numer dodzwonimy się do najbliższej jednostki straży 
pożarnej lub policji. Połączenie jest bezpłatne, może być realizowane zarów-
no z telefonu komórkowego, jak i stacjonarnego. Jest to najszybsza forma 
wezwania pomocy. Dyspozytor odbierający wezwanie połączy nas z odpo-
wiednią służbą ratunkową (pogotowiem, policją lub strażą pożarną). 

Inne ważne numery 

997 – policja 
998 – straż pożarna 
999 – pogotowie ratunkowe 
601 100 100 – numer Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego  
601 100 300 – numer komórkowy Górskiego oraz Ta-
trzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
986 - straż miejska 
723986112 – SMS do straży miejskiej dla osób głucho-
niemych 
994 - pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 
993 - pogotowie ciepłownicze 
992 - pogotowie gazowe 
991 - pogotowie energetyczne  

Nie bądźmy biernymi widzami. Gdy jesteśmy świadkami wy-
padku, nie oglądajmy się na innych – natychmiast wezwijmy 
pomoc.  

Od szybkiego powiadomienia odpowiednich służb o wy-

padku, zależy powodzenie akcji ratunkowej. 

Konrad Tomczyk Julia Woźniak 

Wezwanie pomocy to podstawowa i najważniejsza czynność, 
jaką należy wykonać udzielając pierwszej pomocy.  

Pamiętaj! Pomoc możesz 

wezwać przez wszystkie ro-
dzaje telefonów (stacjonarne, 
komórkowe, automaty miej-
skie). Wystarczy wybrać sam 
numer. Nie trzeba wpisywać 
prefiksów, numerów kierun-
kowych czy zera. 

Połączenia z ogólnodostęp-
nymi numerami alarmowymi 
są bezpłatne. Dzwoniąc z 
automatu na ulicy na numery 
ratunkowe nie potrzebujemy 
karty telefonicznej – po pro-
stu wybieramy numer i dzwo-
nimy. 

https://polki.pl/zdrowie/pierwsza-pomoc,numer-alarmowy-112,10342591,artykul.html
https://polki.pl/zdrowie/pierwsza-pomoc,jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-ratownikow,10342593,artykul.html

