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DZIEŃ NAUCZYCIELA W NASZEJ SZKOLE
Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.11 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się z tej
okazji uroczysta akademia. W części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas VII pod kierunkiem wychowawców humor przeplatał się z satyrą. Nauczyciele, obdarzeni olbrzymim poczuciem humoru bawili się wybornie, a
świadczyły o tym rozlegające się salwy śmiechu.
W części oficjalnej Pan dyrektor, złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym
nauczycielom.Na koniec reprezentanci Samorządu Uczniowskiego złożyli nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia i rozdali samodzielnie wykonane kartki.
J.Typrowicz

Nauczycielom w dniu Ich święta
W tym numerze
przeczytasz o:
Dniu Edukacji Narodowej,
szkodliwym wpływie epapierosów,
uroczystościach
środowiskowych
poświęconych ks.
Panasiowi,
wyborach do Samorządu
Uczniowskiego,
Dniu Tabliczki Mnożenia.

Nowiny | Numer 65 10/2019 | Strona 2

www.nowiny24.pl

Lider

WWW.JUNIORMEDIA.PL

E- papieros niebezpieczna moda

.

.

Coraz częściej możemy zaważyć na ulicach, w pobliżu szkół, w miejscach gdzie zbiera się młodzież,
zjawisko, które towarzyszy tym obrazom a mianowicie "unoszące się kłęby dymu nad młodzieżą".
Jest to zjawisko w ostatnich czasach dość powszechne ale i zarazem niepokojące. Nowy trend jaki
powstał wśród młodzieży w ostatnich latach można śmiało zatytułować"E-papieros, niebezpieczna
moda". Dlatego, postanowiłam krótko opisać ten produkt w celu uświadomienia młodzieży przed
niebezpieczeństwem dla naszego zdrowia, jakie wiąże się z wapnowaniem.
Zacznę od tego co to jest e-papieros i wapnowanie. Otóż e- papieros (papieros elektroniczny), jest to
urządzenie, którego mechanizm działania oparty jest inhalacji nikotyną, zaś wapnowanie to
określenie służące do opisu czynności wdychania i wydychania pary pochodzącej z papierosa
elektronicznego.

Według prawa e-papieros podlega takim samym normom prawnym, co
zwykły papieros, czyli zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie
ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych e-papierosy podlegają wielu obostrzeniom prawnym.
Podstawą e-papierosa jest płyn, nazywany liquidem, który składa się
nikotyny, dwóch rozpuszczalników (gliceryna i glikol ) oraz zestawu
sztucznych aromatów i wspomagaczy. I to właśnie ten płyn jak donoszą
najnowsze badania, a raczej jego wdychanie jest niebezpieczne dla
naszego zdrowia. Płyny do elektronicznych papierosów mają bardzo
bogaty skład chemiczny i wiele z nich zawiera substancje, które są bardziej
toksyczne i niebezpieczne od samej nikotyny, która i tak bardzo uzależnia.
Jak wpływa nikotyna a raczej jej przedawkowanie na nasz organizm
pokazuje obrazek poniżej. w tym miejscu proszę o refleksję, dodam że
śmiertelna dawka nikotyny wynosi 60mg. Dlatego nikotyna w powiązaniu z
innymi środkami chemicznymi tworzą mieszankę która bardzo negatywnie
wpływa na nasz organizm.
Przytoczę tutaj wyniki badań WHO, które potwierdziły, że
e - papierosy mogą przyczyniać się do różnego rodzaju chorób.

E-papierosy są szkodliwe

.

.
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Choroby płuc( rozedma płuc, nowotwór płuc); choroby jamy ustnej ( próchnica zębów, parodontoza,
nowotwór jamy ustnej); uszkodzenia mózgu, co wiąże się z zaburzeniem rozwoju mózgu u
nastolatków, a czego skutkiem jest zaburzenie funkcjonowania uwagi, pamięci oraz zdolności uczenia
się oraz inne choroby typu nadciśnienie, alergie oraz uszkodzenia DNA, co wiąże się z ryzykiem
występowania chorób nowotworowych. Niepokojące są doniesienia z USA o związanych z
"wapnowaniem" chorobach układu oddechowego. Obecnie odnotowano już prawie 500 przypadków w
ponad 30 stanach; choroby te łączy się również z sześcioma zgonami. Pacjenci, którzy zmarli,
cierpieli na choroby płuc lub inne przewlekłe schorzenia. Zdaniem ekspertów, głównym zagrożeniem
dla fanów wapnowania jest zawartość płynu, lecz nie tylko. Jak się okazuje, niebezpieczeństwo mogą
stwarzać nawet akumulatory litowo-jonowe zasilające e-papierosy. Znane są przypadki zapalenia się i
eksplozji baterii na skutek uszkodzenia np. przy przegrzaniu, przeładowaniu czy zwarciu, podczas
których użytkownicy e-papierosów zostali ranni, np. doszło do obrażeń tkanek miękkich w jamie
ustnej, warg czy policzków. Przykład? 30-letni mieszkaniec amerykańskiego stanu Idaho stracił 7
zębów i doznał poparzeń drugiego stopnia twarzy i szyi, zaraz po tym, jak e-papieros wybuchł mu w
ustach podczas palenia. Z kolei w Nowym Jorku odnotowano eksplozję e-papierosa w ustach innego
mężczyzny, która skończyła się rozerwaniem języka na pół. Przypadków ciężkich poparzeń było
jeszcze więcej. Mimo że tego typu sytuacje są rzadkie, to warto mieć na uwadze różne scenariusze
wynikające z użytkowania e-papierosów, które na ogół kojarzą się dość niewinnie.
Myślę, że ta krótka informacja na temat niebezpiecznej mody jakim są- papierosy skłoni do
refleksji: Czy ulec głupiej i niebezpiecznej modzie, czy zachować zdrowie?
Joanna Wyrostek- pedagog szkolny
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WSPOMNIENIE O KSIĘDZU PUŁKOWNIKU JÓZEFIE
PANASIU

D.H.

Inscenizacja w Domu Ludowym

Ks. płk Józef
Panaś –
odznaczony
repliką Gwiazdy
Przemyśla
W dniu 20.10.2019
w Odrzykoniu
odbyła się
uroczystość
uhonorowania
repliką Gwiazdy
Przemyśla ks. płk.
Józefa Panasia.
Uroczystość
rozpoczęła się
Mszą Świętą
odprawioną w
kościele
parafialnym w
Odrzykoniu.
Homilia została
wygłoszona przez
ks. Prałata
Stanisława
Czenczka z

Przemyśla.
Kolejnym punktem
było uhonorowanie
Gwiazdą Przemyśla
tablicy
poświęconej ks.
Panasiowi, która
znajduje się na
grobowcu rodziny
Szarków, jest ona
symbolicznym
grobem ks. Józefa
Panasia i jego
kuzyna kapitana
Józefa Bardzika.
Wspomnienia o ks.
Józefie
przedstawiła pani
Barbara Guzek,
która razem ze
Stowarzyszeniem
Odrzykoniaków
była inicjatorką tej
uroczystości. P.
Barbara
wspominała postać
ks. Panasia, starała
się przybliżyć

sylwetkę tego
wspaniałego
Polaka
mieszkańcom
Odrzykonia i
okolic. Bogusława
Pieczyńska -prezes
Zarządu
Towarzystwa
Przyjaciół
Przemyśla i
Regionu
opowiadała, gdy
Polska cieszyła się
z odzyskania
niepodległości w
Przemyślu
rozpoczęła się
wojna polskoukraińska. Gdyby
nie ks. Panaś,
Przemyśl nie
utrzymałby
lewobrzeżnej
części do czasu
przybycia odsieczy
z Krakowa. Ks.
Panaś miał wielkie

wsparcie w
młodzieży
przemyskiej zwanej
Orlętami
Przemyskimi. Po
skończonych
obrzędach na
cmentarzu
udaliśmy się do
Domu Kultury na
promocję książki
„Ks. płk Józef
Panaś. Kapelan,
żołnierz, ludowiec i
polityk”. Po
prezentacji książki
odbył się montaż
słowno-muzyczny
upamiętniający
naszego rodaka w
wykonaniu uczniów
ze Szkoły
Podstawowej w
Odrzykoniu,
których
przygotowały panie
Joanna AlbrychtCymerman,

Małgorzata Załucka
oraz Katarzyna
Nowak . W tej
wspaniałej
uroczystości
uczestniczyli
zaproszeni goście z
Przemyśla, wójt
gminy Wojaszówka
pan Sławomir
Stefański wraz z
radnymi gminy,
dyrektor Szkoły
Podstawowej pan
Piotr Guzek,
członkowie
Stowarzyszenia
Odrzykoniaków
oraz mieszkańcy
wsi. W tym dniu
były obecne poczty
sztandarowe z
Towarzystwa
Przyjaciół
Przemyśla i
Regionu, Szkoły
Podstawowej w
Odrzykoniu oraz

Ochotniczej Straży
Pożarnej z
Odrzykonia. Całą
imprezę uświetniła
Orkiestra Dęta z
Odrzykonia.
Zuzanna Urbanek
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Wybory do Samorządu Szkolnego
Dnia 4 października 2019 roku zostały przeprowadzone w naszej szkole
wybory do Samorządu Uczniowskiego. W tym roku postanowiliśmy wybrać
Mały Samorząd Uczniowski w klasach I-III oraz Duży Samorząd Uczniowski
w klasach starszych. Swoje kandydatury zgłosiło 6 uczniów w klasach I-III i
8 uczniów z klas V-VIII.
Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci
prezentowali swoje programy. Rozwiesili plakaty prezentujące propozycje
działań, które miały zachęcić uczniów do oddania głosu właśnie na nich.
Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie, którzy po otrzymaniu
karty do głosowania, oddali swój głos w specjalnie przygotowanym na ten
dzień lokalu wyborczym. Po zakończeniu głosowania członkowie Komisji
Wyborczej otworzyli urnę, przeliczyli głosy i ogłosili wyniki.
Skład Małego Samorządu Uczniowskiego:
Przewodniczący: Szymon Blicharczyk
Zastępca przewodniczącego: Maja Lubelczyk
Członkowie: Aleksandra Gerlach, Maja Szklarska
Skład Dużego Samorządu Uczniowskiego:
Przewodnicząca: Natalia Słowik
Zastępca przewodniczącego: Damian Haznar
Członek: Kornelia Cymerman
A.Szarek

IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
W piątek 4 października 2019 roku w naszej szkole obchodziliśmy Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia. To akcja edukacyjna, która ma zachęcać do
przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny
sposób. W tym dniu ludzie z całego świata uświadamiają innym iż
znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym,
udowadniają, że można uczyć się jej z przyjemnością, a jej znajomość
owocuje.
Nasi uczniowie mieli okazje odświeżyć sobie niezbędną wiedzę, dzięki
plakatom zamieszczonym na terenie szkoły oraz w dniu święta zmierzyć się
w rozwiązywaniu przykładów z tabliczki mnożenia.
Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele
pozytywnych emocji, wspólna zabawa zachęciła ich do dalszej nauki, a
matematyczne święto na długo zostanie w ich pamięci. W nagrodę za
bezbłędnie rozwiązane działań można było uzyskać certyfikat „Mistrza
Tabliczki Mnożenia”. 77 uczniów naszej szkoły otrzymało certyfikat „Mistrza
Tabliczki Mnożenia”.
Gratulujemy wszystkim „Ekspertom Tabliczki Mnożenia”.
Nauczyciele matematyki

Stopka redakcyjna
Numer przygotowali:
Z.Urbanek,
J.Typrowicz,
A.Szarek,
J.Wyrostek,
M.Urbanek,
R.Warzycha.
Skład i korekta:
K.Nowak
Laureaci
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