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W tym numerze: 

Dziękuję 
za pokazanie, 
że porażki mogą mnie 
czegoś pożytecznego nauczyć, 
że gdy przeżywam trudności, 
mogę odkryć swą siłę, 
że miłość i życzliwość często 
można znaleźć 
w najciemniejsze dni.  

 

   Uczniowie ZPO w 
       Lipniku 
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JAK SPĘDZIĆ BEZPIECZNIE WAKACJE - PORADY 

 Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Wła-
śnie w lipcu i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i 
młodzież spędzają wakacje nad wodą, w górach, czy na kolo-
niach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że 
często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 
Zwłaszcza, że to głównie rodzice są odpowiedzialni za bezpie-
czeństwo swoich pociech. Chcąc więc ograniczyć zagrożenie 
skorzystajcie Państwo z naszych porad:  
 zapewnijcie dziecku maksimum opieki i zainteresowania; 
 samemu uczestniczcie w pozytywnym wypełnieniu mu czasu 
wolnego;  
 wykształćcie w nim zdrowy styl życia - wolny od nałogów; 
 sprawdźcie miejsce jego zabawy!! Czy jest bezpieczne;  
 nauczcie dziecko nie brania nic od obcych (lizaków, cukier-
ków, itp.); 
 zabrońcie mu otwierania drzwi pod nieobecność domowni-
ków; 
 zabrońcie oddalania się z nieznajomym, czy wsiadania do je-
go samochodu; 
 dowiedzcie się gdzie Wasza pociecha idzie, z kim i kiedy wró-
ci;  
 nauczcie ostrożności przy zabawie w pobliżu wody, placu bu-
dowy, ruchliwych ulic, itp. niebezpiecznych miejsc; 
 nauczcie dziecko poruszania się po drodze pieszo czy rowe-
rem; 
 zabrońcie mu chwalenia się innym co fajnego jest w domu; 
 dowiedzcie się z kim ono przebywa podczas zabawy po-
za domem (wypytajcie o koleżanki, kolegów - co robią, 
gdzie mieszkają, czy mają w domu telefon); 
sprawdźcie także przygotowanie oferujących wyjazdy kolonij-
ne (warunki pobytu, kwalifikacje opiekunów, zakres i ro-
dzaj zajęć wypełniających czasu wypoczynku). 
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 Przestrzegajcie swoje dziecko przed kontaktami z dzikimi zwie-
rzętami, bezpańskimi psami, które choć miłe i spokojne mogą być 
niebezpieczne i Np. dotkliwie pogryźć czy zarazić wścieklizną. 
Uczcie dziecko, że nie wolno podchodzić do zwierzęcia, które nie 
ucieka przed nami, nie wolno go głaskać lub drażnić w jakikol-
wiek sposób. W razie kontaktu z psem zachowajcie spokój, nie 
uciekajcie, nie krzyczcie, nie patrzcie mu w oczy, nie wykonujcie 
szybkich ruchów. Jeżeli pies zaatakuje przyjmijcie postawę żółwia. 
Kucnijcie, zwińcie się w kłębek chroniąc głowę, szyję i brzuch. 
 

WYCHODZĄC Z DOMU 

  

 dokładnie zamykajcie drzwi i okna;  
 informujcie pozostałych domowników czy znajomych � gdzie 
wychodzicie, z kim i kiedy wrócicie; 
 jako trasę przemarszu wybierajcie miejsca dobrze oświetlone, 
ruchliwe � unikając bezludnych skrótów; 
 ostrożnie podchodźcie do nowych znajomości - nie każdy może 
mieć dobre intencje; 
 unikajcie jeżdżenia autostopem; 
 nie podchodźcie za blisko jeśli ktoś z auta pyta Was o drogę;  
rozważcie czy atrakcyjny strój nie będzie prowokował do napadu. 
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PODCZAS POBYTU NAD WODĄ  
 pamiętajcie, że najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach 
odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod 
nadzorem ratowników, czy funkcjonariuszy Policji Wodnej; 
 zawsze stosujcie się do regulaminu kąpieliska i poleceń ra-
towników, opiekuna obiektu czy policjantów; 
 bawiąc się w wodzie nie zakłócajcie wypoczynku i kąpieli in-
nym, przede wszystkim nie krzyczcie, nie popychajcie innych; 
 nie wrzucajcie przedmiotów do wody;  
 nigdy nie skaczcie do wody w miejscach nierozpoznanych; 
 jeśli dzieci są w wodzie miejcie nad nimi ciągły nadzór, rów-
nież gdy potrafią pływać. Zwykłe zachłyśnięcie wodą może 
skończyć się utonięciem; 
 nie pozostawiajcie na brzegu swoich rzeczy bez opieki. Jeśli 
są one cenne to oddajcie je lepiej do przechowalni lub pozo-
stawcie w domu; 
 korzystając ze sprzętu pływającego zawsze sprawdzajcie je-
go sprawność i ubierajcie kamizelkę ratunkową. Bezwzględnie 
zakładajcie kamizelkę dziecku;  
 nie pływajcie łódkami, kajakami, rowerami czy motorówkami 
zbyt blisko kąpiących się; 
korzystając z materaca nie odpływajcie zbyt daleko od brze-
gu.Większość utonięć jest rezultatem braku wyobraź-
ni: korzystania z kąpieli po wypiciu alkoholu, w miejscach zabro-
nionych czy skakania do wody po opalaniu. 
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 BĘDĄC W GÓRACH  
 podczas wycieczek dostosujcie obuwie i ubiór do panujących 
warunków atmosferycznych zakładając, że pogoda może w każ-
dej chwili się zmienić;  
 słuchajcie prognoz pogodowych w radiu czy telewizji; 
 wychodząc ze schroniska na szlak, poinformujcie o tym jego 
pracowników podając planowaną trasę przemarszu i przybliżoną 
godzinę powrotu. Zgłoście swój powrót; 
 przed wyprawą zapoznajcie się z mapą terenu dobierając dłu-
gość i trudność szlaku turystycznego do możliwości najsłabszych 
uczestników wycieczki; 
 w górach również bądźcie ostrożni w kontaktach z osobami ob-
cymi; 
 jeśli macie ze sobą telefon komórkowy zaprogramujcie w nim 
numery najbliższych placówek GOPR; 
 zawsze zabierajcie ze sobą podstawowy sprzęt pierwszej po-
mocy, zwłaszcza do opatrywania ran i usztywniania złamanych 
czy zwichniętych kończyn, a także latarkę i gwizdek do sygnaliza-
cji miejsca pobytu; 
nie wspinajcie się po skałach bez asekuracji i odpowiedniego 
przygotowania ,a także sprzętu. Lepiej skorzystać z pomocy in-
struktora i w zaproponowanym przez niego terenie. W górach ka-
retka do nikogo nie dojedzie, znalezienie kogoś jest bardzo trudne 
(nawet z powietrza) - nikt więc szybko nie udzieli Wam pomocy. 
Uważajcie więc na siebie, bądźcie rozważni i wykorzystajcie do 
maksimum swoją wyobraźnię. 
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Trójkąt Sierpińskiego 

Trójkąt Sierpińskiego (znany też jako uszczelka Sierpińskiego) – jeden z najprost-

szych fraktali. Znany był na długo przed powstaniem tego pojęcia (patrz Benoît Mandel-

brot). Konstrukcja tego zbioru była podana przez polskiego matematyka Wacława Sier-

pińskiego w 1915r. 

Trójkąt Sierpińskiego otrzymuje się następująco: w trójkącie równobocznym łączy 

się środki boków, dzieląc go w ten sposób na cztery mniejsze trójkąty. Trójkąt środkowy 

usuwa się, a wobec trzech pozostałych trójkątów operację się powtarza, dzieląc każdy z 

nich na cztery mniejsze trójkąty, usuwając środkowy, a wobec pozostałych czynności 

się powtarzają. Punkty pozostające po nieskończenie wielu powtórzeniach tej operacji 

tworzą trójkąt Sierpińskiego. 

Fraktal ten można też utworzyć z trójkąta Pascala, zabarwiając na czarno nieparzyste 

jego liczby. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbi%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Sierpi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Sierpi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/1915
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jk%C4%85t_r%C3%B3wnoboczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodek_odcinka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jk%C4%85t
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jk%C4%85t_Pascala
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Uczniowie stworzą żywy Trójkąt Sierpińskiego 

30 maja 2019 roku na krakowskich   Błoniach uczniowie i studenci ustawią się tak, by 

utworzyć ósmą iterację trójkąta Sierpińskiego. Znaczy to, że stworzą układ zbudowany 

z 81 mniejszych trójkątów powstałych z  81 osób ustawionych w  czwartą iterację trójkąta 

Sierpińskiego. W  sumie w wydarzeniu udział weźmie 6561 osób.  

W ten sposób chcą uczcić setną rocznicę powstania w  Krakowie Polskiego Towarzystwa 

Matematycznego. To właśnie ta rocznica sprawiła, że w  strukturach krakowskiego od-

działu PTM narodził się niezwykły pomysł o  ustawieniu żywego fraktala na Błoniach 

Krakowskich. Będzie to Trójkąt Sierpińskiego utworzony przez 6561 uczniów z  81 ma-

łopolskich szkół. 

W szkołach, które biorą udział w układaniu fraktala, Nauczyciele otrzymali już materiały pozwala-

jące  dowiedzieć się, czym jest fraktal, jak powstają kolejne iteracje, jak zwiększa się liczba trójką-

tów pustych i pełnych wraz z „rozrastaniem się” fraktala.  

Te szkolne ćwiczenia mają nauczyć Uczestników wydarzenia, jak powstaje czwarta iteracja trójką-

ta Sierpińskiego. Jednak istoty rozrastania przez „samopodobieństwo” doświadczą najbardziej, 

przychodząc na Błonia, gdzie pozycję zarezerwowaną w układzie szkolnym dla jednego ucznia, 

zajmie cała szkoła (81 osób). 

Doświadczenie udziału w budowaniu fraktala dla wielu z nich stanie się ważną inspiracją 

w przemyśleniach dotyczących struktury świata, pojęć, niezwykłej regularności i piękna ukrytego 

w surowych strukturach matematyki. Zdjęcia z dronów, które otrzymają wszyscy Uczestnicy pro-

jektu pozwolą zachować na długo wspomnienia z tego dnia. 

Głównym celem podjętych działań jest zwrócenie uwagi na jedno z ciekawszych, a mało znanych, 

matematycznych zagadnień – na zagadnienie fraktali i jego związek z polską historią matematyki. 

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie treści matematycznych, co pozwoli uczniom uwie-

rzyć w to, że matematyka może być nie tylko życzliwa, ale i fascynująca.  
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Żywa lekcja matematyki na Błoniach – „ Fraktal na stulecie ” 

W dniu 30 maja 2019r. grupa 81 uczniów Szkoły Podstawowej w Lipniku wzięła udział w żywej 

lekcji matematyki na Błoniach w Krakowie. Wspólnie z ponad 6,5 tys. uczniów z 81 małopolskich 

szkół utworzyła „żywy” Trójkąt Sierpińskiego, jeden z najsłynniejszych fraktali. Uczniowie w ten 

sposób uczcili 100 – lecie powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Jubileuszowego 

Roku Matematyki. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek 

Majchrowski. Głównym sponsorem jest Fundacja działająca w Polsce na rzecz wspierania eduka-

cji matematycznej dzieci i młodzieży. Wacław Sierpiński był znakomitym polskim matematy-

kiem. Żył w latach 1882 – 1969. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które 2 

kwietnia 1919 roku powstało w Krakowie. 

W kwietniu nasz szkoła przystąpiła do projektu „Fraktal na stulecie” realizowanym przez Oddział 

Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Fraktal w znaczeniu potocznym, to obiekt, 

którego poszczególne elementy są podobne do całości. W przyrodzie możemy obserwować róż-

ne fraktale np. płatki śniegu, kalafior rzymski, budowa zbóż. W matematyce najsłynniejszym 

fraktalem jest Trójkąt Sierpińskiego. Uczniowie na lekcji matematyki dowiedzieli się, czym jest 

fraktal, jak powstają kolejne iteracje i jak zwiększa się liczba trójkątów pustych i pełnych wraz z 

„rozrastaniem się” fraktala. Na szkolnym korytarzu pojawił się trójkąt zbudowany z 81 małych 

trójkątów, na których wypisane były imiona uczniów z poszczególnych klas. Uczniowie w sali 

gimnastycznej i boisku szkolnym znając swoje położenie układali czwartą iterację trójkąta Sier-

pińskiego po to, aby na Błoniach ułożyć ósmą iterację. Pozycję zarezerwowaną dla jednego 

ucznia zajęła cała szkoła. Mimo padającego deszczu, udało się doświadczyć niezwykłej atmosfe-

ry, która towarzyszyła zgromadzonym na Błoniach uczestnikom. Mam nadzieję, że to doświad-

czenie będzie dla uczniów inspiracją i skłoni do refleksji na temat struktury świata, pozwoli do-

strzec w matematyce nie tylko cyferki i działania, ale także niezwykłe piękno. 

Każdy z uczestników tego wydarzenia otrzymał książkę pt. „Matematyka jest wszędzie”, cza-

peczkę i pelerynę. Otrzyma również imienny certyfikat potwierdzający udział w tym unikato-

wym projekcie oraz pamiątkowe zdjęcie, które na długo pozwoli zachować wspomnienie z tego 

dnia. 

Serdecznie dziękujemy Pani dr Annie Widur – koordynatorowi i pomysłodawcy projektu „Fraktal 

na stulecie” za możliwość wzięcia udziału w tym niezwykłym i niecodziennym wydarzeniu, które 

zdarza się raz na 100 lat. 

Drugą część dnia uczniowie spędzili w kinie Bonarka. Klasy młodsze oglądnęły film przygodowy 

pt. „Alladyn”, a klasy starsze melodramat pt. „Trzy kroki od siebie”. Ten dzień na pewno na dłu-

go pozostanie w pamięci uczniów i nauczycieli. 

          U. Kucała 
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Na wakacje ruszać czas 
 

Za dni kilka –o tej porze 
będę witać polskie morze. 

Bo najbardziej mi się marzy 
żeby bawić się na plaży. 

 
A ja chciałbym dotknąć chmury 

i dlatego jadę w góry. 
Razem z mamą, razem z tatą 
w górach lubię spędzać lato. 

 
Ja na morze nie mam czasu. 

Wolę jechać het- do lasu. 
I tam z dziadkiem zbierać grzyby 

albo w rzece łowić ryby. 
 

Dla mnie to najlepsza pora 
żeby wskoczyć do jeziora. 

Nie chcę w upał chodzić w góry. 
Wolę jechać na Mazury. 

 
Morze, góry, las i rzeka; 

Wszystko to już na nas czeka. 
Bo zaczęło się już lato 

Jedźmy mamo, jedźmy tato.  

Wierszyk o wakacjach 
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Wakacje 2019 – gdzie jechać na urlop? 
Oto kraje na czasie (Top 3) 

1.Chorwacja 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Malta 

Chorwacja to tegoroczny hit 
wśród polskich turystów – nowy 
najmodniejszy kierunek na wa-
kacje obok Grecji, która zyski-
wała popularność przez ostatnie 
lata. Tym samym różnorodna 
Chorwacja także w wakacje 2019 
będzie doskonałym wyborem.  

To niezwykle malowniczy kraj. Mi-
mo, że niewielki, jak w soczew-
ce skupia to co najlepsze, ponieważ 
ma cudowną pogodę, rozmaite 
atrakcje i tanie loty  

3.Indonezja 
Oczywiście wszędzie da się wydać 
dziesiątki tysięcy, dlatego warto 
szukać już teraz. Można znacząco 
obniżyć koszty. Na miejscu czekać 
będzie pyszne jedzenie, a co więcej 
przepiękne piaszczyste plaże i zie-
lona dżungla.  
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Aktualności w szkole     

 

VI Powiatowa Olimpiada Sportowa kl.I-III 

31 maja w Brzączowicach odbyła się VI Powiatowa Olimpiada Sportowa dla kl. I-III. Z 
naszej szkoły 12 uczniów zmagało się z konkurencjami. Z każdego rocznika po 4 
uczniów reprezentowało klasy: Ia, Ib, II i III. Nie udało się wskoczyć na podium, ale 
nasi uczniowie dzielnie się spisywali, w niektórych konkurencjach byli lepsi, a w nie-
których brakło kilku sekund. Najważniejsze, to dobra zabawa i medale, które każdy z 
zawodników otrzymał. Za rok potrenujemy i znów pojedziemy na Olimpiadę. Gratula-
cje za wzorową postawę sportową wszystkim uczniom  i wzorowe zachowanie. 
                                                                                                                                                         
                            B. Kirzeniewska 
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Dzień Dziecka  
 Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 
przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechnia-
nia ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczo-
nych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ; 
w Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca.  

W Polsce 

 W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziec-
ka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku       
z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim. Od 1952 stało się świętem stałym. 
Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for Protection of Childhood, któ-
rej celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata[a]. Od 1994 tego dnia     
w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. 

Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu; np. poprzez organizo-
wanie rozgrywek międzyklasowych. 

Przed II wojną światową z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem od 1929 ro-
ku w dniu 22 września obchodzono Święto Dziecka. Tego dnia po mszach w kościołach dzieci 
udawały się do szkół na uroczyste akademie, a następnie na przygotowane wycieczki i zaba-
wy, w czasie których rozdawano słodycze, zakupione ze środków pozyskanych ze zbiórek pu-
blicznych. 

W Japonii  

 Dawniej Dzień Chłopca (jap. Tango-no Sekku). Od roku 1948 święto narodowe - 
Dzień Dziecka (jap. Kodomo-no Hi). W dniu tym Japończycy wywieszają przed domami pa-
pierowe (lub wykonane z innego materiału) karpie zwane koi-nobori albo satsuki-nobori.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dziecka#cite_note-4
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