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Od redakcji 
Witajcie słonecznie i gorąco! Wakacje już … tuż, tuż. Przygotowaliśmy 

dla WAS ostatni numer e-gazetki szkolnej. Relaksujcie się, czytajcie 

i odpoczywajcie! Do zobaczenia jesienią! 

 

 

 

 

 

 

 

 



O szkole na wesoło!!! 
 

Podchodzi kolega do nowego ucznia i mówi: 

-Nowy? 

-Nie, wyprany w Perwolu. 

 
☺☺☺ 

 

Jasio napisał na tablicy: 

"Fczoraj byłem f szkole". 

Pani pyta innego ucznia: 

- Czy Twój kolega dobrze napisał to zdanie? 

- Jasne, że nie. Przecież wczoraj była niedziela! 
  

☺☺☺ 
 

- Wymień przynajmniej dwie sztuki Szekspira. 

- Romeo i Julia. 

 
☺☺☺ 

 

- Nauczyciel tłumaczy dzieciom, że Ziemia kręci się 

wokół słońca. Na to Grzesiu się pyta: 

-A wokół czego kręci się w nocy, kiedy słońca nie ma? 

 
☺☺☺ 
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                        Sen 

ma duże znaczenie dla pamięci i efektywnego 

funkcjonowania mózgu. Krótki sen szczególnie 

upośledza funkcjonowanie mózgu i może przyczyniać 

się do problemów z zapamiętywaniem oraz 

koncentracją. Niewyspane osoby mają większe ryzyko 

wytworzenia fałszywych wspomnień. Niewyspani 

ludzie, szczególnie młodzi, są bardziej otyli, niż ich 

wyspani koledzy i koleżanki.  

Długość snu u poszczególnych zwierząt znacznie się 

różni. U żyraf wynosi on 2 godziny na dobę, a na 

przykład u nietoperzy 20 godzin na dobę. U 

niektórych zwierząt (pingwiny, foki, delfiny, psy) 

półkule mózgowe śpią na zmianę. Objawia się to 

zamknięciem oka przez śpiącą półkulę. Foki śpią w ten 

sposób, żeby wynurzać się w celu zaczerpnięcia 

powietrza. 
 
 

  

Śpijcie przez 
wakacje jak 
najdłużej!!! 



 
 

Co to dopalacze? 
Dopalacze to nic innego jak nowe narkotyki. Zażycie ich stanowi bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowa, a nawet życia niezależnie od wieku. Te narkotyki nie są 
bezpieczne, dlatego nie wierzcie osobą które je promują. Wystarczy, że spróbujesz 
jeden raz i już może dojść do nieodwracalnych zniszczeń organizmu lub śmierci. 
Każdy narkotyk może posiadać inny skład. Dopalacze charakteryzują się wysoką 
toksycznością i choć zażyjesz minimalną dawkę, to możesz trwale uszkodzić organy 
wewnętrzne, ośrodkowy układ nerwowy i zaburzyć pracę mózgu. Prowadzenie 
pojazdów po jakichkolwiek narkotykach stwarza zagrożenie nie tylko dla jadących 
pojazdem, ale również wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
 

Jak post ępować w sytuacji zagro żenia 
życia? 

Większość dopalaczy działa na Ośrodkowy Układ Nerwowy. Efekty działania to na 
przykład: poczucie niepokoju, bóle głowy, kłopoty ze snem, palpitacje serca, 
dezorientacja oraz poczucie załamania, ataki szału, łącznie z koszmarnymi 
halucynacjami i urojeniami, niekiedy porównanymi do psychozy. Dopalacze mogą 
również powodować chwilowe problemy z oddychaniem, znużenie, brak chęci do 
działania, problemy z koncentracją oraz stany lękowe. Objawy zatrucia dopalaczami 
objawiają się między innymi: utratą przytomności, zaburzeniami świadomości, 
zatrzymaniem oddechu czy nadmiernym pobudzeniem psychoruchowym. W takich 
sytuacjach zadzwoń pod numer 112. Do czasu przybycia pogotowia udziel pierwszej 
pomocy przedmedycznej: 

� W przypadku utraty przytomności ułóż osobę nieprzytomną w pozycji 
bezpiecznej, zapewniającej dopływ powietrza i ochronę przed zachłyśnięciem, 
sprawdzając oddech. 

� W przypadku zatrzymania oddechu zastosuj procedury Podstawowego 
Podtrzymania Życia (30 ucisków na klatkę piersiową i 2 wdechy). 

� W przypadku pobudzenia zapewnij obecność 1-2 osób przyjaznych dla 
poszkodowanego. 

� Pozostań przy poszkodowanym do czasu przybycia pogotowia ratunkowego. 
� Jeśli tylko to możliwe dowiedz się, jakich substancji użył poszkodowany. 

Znalezione przy poszkodowanym leki, używki lub opakowania przekaż 
personelowi medycznemu. 

Alternatywa dla dopalaczy. 
Oto kilka sposobów jak zapewnić sobie jasność umysłu i koncentrację przez cały 
dzień: 



• Zdrowo się odżywiaj – świeża nieprzetworzona żywność jest niezbędna dla 
dobrej pracy mózgu. 

• Pamiętaj o zjedzeniu rano najważniejszego posiłku dnia – śniadania. 
• Pij wodę regularnie przez cały dzień – pamiętaj że odwodnienie jest również 

przyczyna słabej koncentracji. 
• W zdrowym ciele zdrowy duch – aktywność fizyczna poprawia funkcjonowanie 

pracy mózgu – poprzez wysiłek fizyczny wydziela się hormon szczęścia – 
endorfina. 

o Unikaj dopalaczy – zażywanie środków odurzających jest szkodliwe w każdym 
wieku, a spustoszenia, jakie sieją w dojrzewającym organizmie nie da się 
naprawić. 

Czy wiesz co ryzykujesz? Czy 
warto? 

 
 
Zażycie jakiegokolwiek narkotyku mo że prowadzi ć do nast ępstw 
niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet śmierci. 
 Nowe narkotyki o działaniu pobudzaj ącym powoduj ą: 
Podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia psychotyczne, którym 
towarzyszą halucynacje i pobudzenie, zaburzenia pracy serca, udar mózgu, zawał 
serca. 
Nowe narkotyki reklamowane jako działaj ące podobnie do marihuany 
powoduj ą: 
„gonitwę” myśli, nerwowość, stany lękowe, „zamazaną” mowę, wymioty, zaburzenia 
psychiczne, podwyższenie tętna i ciśnienia krwi, bóle w klatce piersiowej, drgawki. 
Nowe narkotyki o działaniu halucynogennym powoduj ą: 
Przyśpieszony puls, trudności w oddychaniu, sztywność mięśni, uszkodzenie nerek, 
silne pobudzenie psychoruchowe, niepokój, bezsenność, wahania nastroju, 
przenikliwy lęk, panikę, utratę kontroli nad własnym zachowaniem, próby 
samobójcze. 

 
Postępuj odpowiedzialnie. Zadbaj o swoje 

życie!!!!!!!!!!!!!! 
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