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Tydzień dla Profilaktyki chorób zakaźnych
19 - 23 września 2022 roku

SARS-CoV-2

Dlaczego trzeba myć
ręce?

Każde dotknięcie klamki,
banknotu czy poręczy 
w autobusie sprawia, 

że na nasze ręce dostaje
się od 100 do 10 tys.

komórek drobnoustrojów. 
To bomba bakteryjna, którą
rozbroić może tylko mycie

rąk. Wystarczy kilkadziesiąt
sekund myć ręce,

by oczyścić je 
z 90 proc. bakterii. 

Żeby uzyskać najlepszy
efekt potrzebne jest 

niecała minuta.

Jak myć ręce? Podstawowe zasady:
myj ręce ok. 30 sekund
rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni
dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając 
o siebie rozprostowane dłonie
pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów
palców oraz okolic kciuków
na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce 
do sucha jednorazowym ręcznikiem.

Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma
klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się
na nich liczne bakterie. Wychodząc możesz posłużyć się papierowym
ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami. 

https://www.wum.edu.pl/node/16351
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Zaszczep się na zdrowie

Mam objawy Covid

ABC przed szczepieniem

https://www.gov.pl/web/rodzina/zapisy-na-szczepienia-w-grupie-zero-wydluzone-do-14-stycznia-br-
jak-sie-zglosic-gdzie-sie-zaszczepic

https://www.gov.pl/web/koronawirus/mam-objawy-covid-19

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/abc-przed-szczepieniem
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        WYCIECZKA DO ORIENTARIUM W ŁODZI

Nasza grupa

29 września
2022 roku

wyruszyliśmy
małą grupą

uczniów z klas
biologicznych

oraz
miłośnikami

zwierząt
 do

Orientarium 
     w Łodzi. 

Żyrafka

;)

Elżbieta
Kurlapska

Mateusz Sowa

Marta Pankiewicz
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                                        SŁONIARNIA

Wybieg dla słoni

W pierwszej z części
ZOO, Słoniarni, mamy
możliwość zobaczenia
największego słonia
indyjskiego w Europie. 

Marta Pankiewicz
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Druga strefa, zwana ,,Celebes'', podzielona jest 
na dwa wybiegi. 

Jeden z nich zajmują wyderki orientalne,
jeżozwierze palawańskie, kur bankiwa 
oraz anoa nizinne. 

Na drugim zamieszkała rodzina makaków.

Wyderki Orientalne

                                        CELEBES

Makak

Medianauki.pl

Marta Pankiewicz
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                              CZĘŚĆ OCEANICZNA

W trzeciej
części, 
czyli części
oceanicznej
znajdujemy
około 1300 ryb,
w tym rekiny,
riny gitarowe,
rekiny brodate,
żarłacze
rafowe
czarnopłetwe
oraz płaszczki,
które można
podziwiać 

z poziomu
największego 
w Polsce
podwodnego
tunelu.
Zarówno 
w mniejszych
zbiornikach
pływają między
innymi koniki
morskie,
rogatnice,
rozdymki 
oraz apogony.

Szczęki rekina

W częśći oceanicznejznajdujemy około 1300ryb, w tym rekiny, rinygitarowe, rekiny brodate,żarłacze rafoweczarnopłetweoraz płaszczki, które można podziwiać z poziomu największegow Polsce podwodnegotunelu.
Marta Pankiewicz
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                            WYSPY SUNDAJSKIE

Krokodyl gawialowy

Binturonóg

Czwartą i zarazem ostatnią częścią są Wyspy
Sundajskie.

Uda nam się tu zobaczyć krokodyla gawialowego,
orangutany sumatrzańskie, gibony, langury
jawajskie, binturongi, kanczyle jawajskie
 oraz niedźwiedzie malajskie. 

Spotkamy też latające azjatyckie ptaki.

Mateusz Sowa

https://zoo.gda.pl/zwierzeta/binturong/
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        ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z PRACOWNIKIEM ZOO

Pierwszym małym zwierzątkiem, o którym rozmawialiśmy był
KROCIONÓG. Pochodzi on 
z rodziny wijów. Ich ciało jest wydłużone, nogi i czułki są
krótkie. Posiadają one od 200 do 300 nóg.
Drugim zwierzęciem była AGAMA BRODATA 
Jest ona gatunkiem jaszczurki z rodziny agamowatych. Wokół głowy 
i grzbiet pokrywają ostre łuski, które tworzą kolczastą brodę.
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II miejsce w województwie w Ogólnopolskim
Konkursie„Elektrośmieci oddajesz – nagrody dostajesz” 

Po raz pierwszy nasza szkoła wzięła udział w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Elektrośmieci oddajesz –
nagrody dostajesz” w roku szkolnym 2021/2022. Zbieraliśmy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
baterie i akumulatory, urządzenia oznaczone znakiem przekreślonego kosza. Dzięki takim akcjom uczymy
naszych wychowanków prawidłowej postawy proekologicznej, a zużyty sprzęt zamieniamy 
na nagrody. Pierwszy raz okazał się niezwykle owocny, ponieważ z ubiegłorocznej zbiórki udało 
nam się zgromadzić ponad tonę elektrośmieci,co wiąże się z zajęciem II miejsca w województwie 
kujawsko-pomorskim. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w choćby najmniejszym stopniu
przyczynili się do tej wygranej. Jest to nasz wspólny sukces. Doceniamy zaangażowanie całej
społeczności szkolnej. Szczególne podziękowania składamy na ręce ks. prał. prof. dr hab.
Leonarda Fica i ks. Pawła Piaseckiego
za udostępnienie placu przy salkach na składowanie elektrośmieci oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Pani
Elżbiety Bąk za przekazanie zużytego sprzętu elektronicznego.
Również w tym roku szkolnym zamierzamy zorganizować akcje zbioru elektrośmieci. Mamy nadzieję, 
że znów możemy liczyć na naszą izbicką społeczność . Zachęcamy do oddawania zużytego sprzętu zarówno
osoby fizyczne, jak i firmy, instytucje publiczne i kulturalne, spółdzielnie, itd. Wystawiamy protokoły odbioru,
 w razie konieczności firma odbierająca od nas sprzęt również wystawi odpowiedni dokument, 
w celu odpisania go ze stanów magazynowych czy inwentarzowych.
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Elektrośmieci oddajesz - nagrody dostajesz
MP
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Konkurs szkolny
W..Wojciechowska
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Z życia szkoły ....
Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

Wizyta w Staroatwie Powiatowym

Od 19.09.2022 r. do 24.09.2022 r. gościliśmy naszych przyjaciół  znad Jeziora Bodeńskiego. 

Współpraca Liceum Ogólnokształcącego z Izbicy ze Szkołą Realną z Überlingen (południowe Niemcy) trwa
już od 24 lat i jest kontynuowana dzięki zaangażowaniu dyrektorów szkół: Janusza Nadolnego (Izbica Kuj.) 
i dr Karin Broszat (Überlingen) wraz z opiekunami: Magdaleną Sadowską i Wandą Wąsik oraz Michealem
Booch (wicedyrektor Szkoły Realnej). 

Nie moglibyśmy się spotykać, gdyby nie było zaangażowania wielu  ludzi, którzy rozumieją jak ważne jest
przekazywanie młodzieży otwartości na Europę. 

Aktualna sytuacja na naszym kontynencie zmusza nas 
do intensywniejszej działalności na płaszczyźnie budowania tolerancji i wzajemnej współpracy.

Mateusz Sowa
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Wizyta nad morzem

Miło spędzony czas

Magdalena Sadowska

Magdalena Sadowska
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                             KĄCIK KULINARNY

Seria warsztatów, pt.: „Tu jest jakby luksusowo…”. 
Jeśli się uczyć, to tylko od NAJLEPSZYCH. Dziękujemy
Szefie Łukaszu za przybliżenie nam tajników kuchni
podhalańskiej i nie tylko. Dziś serwowaliśmy w naszej kuchni:
-jagnięcinę w sosie prowansalskim,
-jagnięcinę w sosie winnym z rydzami i z moskolami,
-krewetki królewskie w oscypku ozdobione jadalnymi kwiatami,
złotem jadalnym i tiulami,
-krewetki z makaronem tagiatelle.
Było pysznie ;)
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Pychotka:)

"Tak szef"

Magdalena Sadowska

Magdalena Sadowska
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                       CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH

Ciekawostki
o zebrachNastrój zebry można rozpoznać spoglądając na jej
uszy. Podobnie jak konie, to właśnie za ich pomocą
komunikują to jak się czują. 

Jeśli podejdziesz zbyt blisko, zebra może zrobić Ci
krzywdę. Nie są to specjalnie przyjazne zwierzęta w
stosunku do ludzi. Grozi Ci ugryzienie lub pokopanie,
warto więc uszanować przestrzeń osobistą zebry. 

Zebry śpią w pozycji stojącej.

Każda zebra ma inne paski.

Ogon zebry ma około pół metra długości.

Lubię się uśmiechać:)

https://www.tripadvisor.ca/LocationPhotoDirectLink-
g227062-d1809473-i243024016-
Paradise_Wildlife_Park-
Broxbourne_Hertfordshire_England.html
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Ciekawostki z anatomii

Ludzka szyja zawiera tyle samo kręgów szyjnych 
co szyja żyrafy.

Na ciele
dorosłego
człowieka
znajduje się
około 5 mln
cebulek
włosów.
 
Lewe płuco
jest mniejsze
od prawego,
po to 
aby 
w klatce
piersiowej
zmieściło się
serce.

W organizmie
człowieka
powstaje około
2,4 miliona
krwinek
czerwonych
na sekundę.

Trzeszczki to
skostniałe
fragmenty
ścięgien, 
które mają 
je chronić 
i poprawić ich
pracę, 
np. zwiększając
mechaniczną
dźwignię
mięśnia,
odciążając
głowę kości 
i przejmując
część

obciążenia.
Występują 
u wielu zwierząt
w przeróżnych
miejscach. 
U człowieka
pojawiają się
przede
wszystkim 
w stopach 
i dłoniach. 
Co ciekawe,
trzeszczką jest
również rzepka.

https://biegajacyortopeda.pl/porady-
ortopedy/trzeszczki-czym-sa-jak-
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Taki biologiczny suchar:)

W następnym numerze:

- projekt "Zielone miejsce"

- akcja "Sprzątamy dla Polski"

- wywiad z uczennicą klasy IV c - Amelią
Malon

- ciekawostki o zwierzętach

- ciekawostki anatomiczne

https://www.google.com/search?q=suchar+biologiczny&client=avast-a-
1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiMzs7t9sn6AhVCpIsKHZ3SCvAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600&dpr=1#imgrc=hCY9IbY6dtx44M
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