
Zasady zachowania się podczas burzy /M. Toczyńska – Ożóg/ 

Wszyscy wiemy, jak wyglądają burze. Szczególnie częste są one latem. Bywają 

niesamowicie widowiskowe, ale i bardzo niebezpieczne. 

  

 

Kiedy robi się niebezpiecznie? 

Gdy między błyskawicą a następującym po niej grzmotem upływa mniej niż dziesięć 

sekund. Oznacza to, że piorun uderzył w odległości mniejszej niż 3,5 kilometra. Nawet gdy 

huk gromu wtóruje rozbłyskowi po 10-20 sekundach, sytuacja nadal jest niebezpieczna. 

Uderzenia piorunów mogą wyprzedzać fronty burzowe nawet o 15 kilometrów. 

 

Podczas burzy: 

 nie wolno stać pod drzewami, gdyż niektóre z nich (np. lipy) bardzo łatwo przewodzą 

elektryczność, 

 należy odejść od wszelkich zbiorników wodnych, gdyż woda jest doskonałym 

przewodnikiem elektryczności, 

 gdy burza zastanie cię w szczerym polu, powinieneś przykucnąć, złączyć stopy razem, 

ale nie siadać na ziemi, a tym bardziej nie kłaść się na niej, 

 należy pozbyć się wszelkich metalowych przedmiotów, odejść jak najdalej od 

metalowych urządzeń, gdyż te przyciągają wyładowania elektryczne, 

 powinno się wyłączyć urządzenia elektryczne, gdyż mogą one zostać uszkodzone, a 

osoba przebywająca w ich pobliżu – porażona, 

 nie używaj telefonu, 

 nie używaj przedmiotów takich jak wędki, kije golfowe, 

 nie przebywaj w wodzie jak i w małych łódkach, 

 jeżeli burza zaskoczy nas wysoko w górach, należy możliwie jak najszybciej schodzić 

na dół i nie chować się po drodze pod skalne wanty, 

 poszukaj schronienia w budynku, jaskini, kanionie, jeśli nie ma w pobliżu schronienia 

należy unikać wysokich obiektów w okolicy, jeżeli znajdujesz się w terenie poszukaj 

obniżeń terenu (wąwóz, dolina), 

 osoby przebywające w większej grupie powinny się rozproszyć, 



 nie używaj parasola, 

 rowerzyści powinni w czasie burzy zejść z rowerów. Ich głowa stanowiłaby najwyższy 

punkt, a przepływ prądu rozżarzyłby do czerwoności metalowe części roweru 

pomiędzy nogami; 

 zostań w samochodzie, gdy jesteś w trakcie podróży; samochody są jednymi  

z bezpieczniejszych miejsc do ukrycia się; w przypadku uderzenia pioruna, prąd 

spłynie po karoserii, nie penetrując wnętrza, 

 

Jeśli zbliża się burza, a jesteś w domu: 

 trzymaj się z daleka od otwartych okien, drzwi, kominków, umywalek, wentylatorów 

 i innych urządzeń elektrycznych podłączonych do prądu, 

 należy pozostawać w domu podczas burzy i nie wychodzić chyba, że jest to naprawdę 

konieczne, 

 zamknij okna, usuń z parterów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać 

przechodniom, 

 pozostań w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi, 

 w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane, 

 trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie, 

 wyłącz z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia elektryczne oraz anteny. 

 

Czy rażonemu piorunem można udzielić natychmiastowej pomocy? 

 

Tak, bo jest bardzo mało prawdopodobne, by piorun po raz drugi uderzył w to samo miejsce. 

Jednym z najczęstszych skutków porażenia jest zatrzymanie oddechu i akcji serca. W takim 

wypadku należy natychmiast rozpocząć sztuczne oddychanie i masaż serca – liczy się każda 

minuta! 

Posłuchajcie: https://www.youtube.com/watch?v=liRrMXIFL-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=liRrMXIFL-4


 

             Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu – Elżbieta Wąchadło 

                     Dzisiaj Drogie Dzieci chciałyśmy przedstawić Wam zasady bezpiecznego     

przebywania na słońcu i uświadomić Was, że słoneczko, które jak świeci, bardzo nas cieszy, 

ale też w nadmiarze może nam trochę zaszkodzić. 

                                                                                                                                       

 

 

Źródło - 

https://www.google.com/search?q=okulary+przeciws%C5%82oneczne&hl=pl&source 

Za pewne wiecie, że promieniowanie słoneczne jest niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania organizmu. Ale czy zdajecie sobie sprawę z tego, co naprawdę dzieje się  w 

nim pod wpływem słońca? Najbardziej pożądaną reakcją jest uruchomienie produkcji 

witaminy D. Ciało nagrzewa się i wydziela zwiększone ilości potu dzięki czemu usuwanych 

jest więcej  toksyn. Na działanie promieni reaguje także skóra. Jednak jej ciemnienie, czyli 

tak pożądana przez niektórych opalenizna, to nic innego jak reakcja obronna na nadmiar 

promieniowania ultrafioletowego UVA i UVB. To pierwsze przenika do głębokich warstw i 

niszczy kolagen oraz elastynę, co przyspiesza jej starzenie się. Ponadto aktywizuje wolne 

rodniki w naszej skórze, pobudza powstawanie zmian w materiale genetycznym komórek i 

może doprowadzić nawet do rozpoczęcia procesu nowotworowego. Zaś promieniowanie 

UVB w nadmiarze wywołuje bardzo silny rumień, kończący się często poparzeniem. 

Mocne słońce niszczy także wzrok, uszkadza siatkówkę i powoduje zmiany w plamce żółtej, 

od której zależy m.in. postrzeganie kolorów. Dlatego nie wystarczy przed wyjściem na plażę 

nałożyć krem z wysokim filtrem (choć oczywiście jest to absolutnie niezbędne). Warto zabrać 

ze sobą również okulary przeciwsłoneczne i czapkę z daszkiem . Oto strategia obrony całego 

organizmu przed nadmiernym nasłonecznieniem. Zdecydowanie nie polecamy beztroskiego 

wystawiania odkrytej głowy i karku na palące promienie. Grozi to pojawieniem się bólu i 

zawrotów głowy, mroczków przed oczami i szumu w uszach. Do tych objawów dołączają 

czasem nudności, obfite poty i dziwne zmęczenie. To może świadczyć o początkach udaru 

słonecznego. Jego przyczyną jest nagromadzenie się nadmiernej ilości ciepła w organizmie i 

zaburzenie regulacji termicznej (potocznie mówiąc – przegrzanie). Na udar najbardziej 

narażone są osoby starsze i dzieci, bo mają słabiej działającą termoregulację. W grupie 



zwiększonego ryzyka są też ludzie otyli, cierpiący na cukrzycę i choroby serca, przyjmujący 

leki moczopędne, antydepresyjne i rozszerzające naczynia. 

 

 

Źródło - https://www.google.com/search?q=s%C5%82oneczko&hl=pl&source 



 

Źródło - https://www.google.com/search?q=kremy+z+filtrem&hl=pl&source 

Pamiętajcie o tym, że wychodząc w upalny, słoneczny dzień na dwór lub nad wodę należy 

posmarować się kremami  lub emulsjami  do ciała z wysokimi filtrami ochronnymi, które będą chronić 

skórę przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych.  

Najlepiej unikać przebywania na ostrym słońcu między  godz. 10, a godz. 15 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=kremy+z+filtrem&hl=pl&source


 

Opieka nad zwierzętami domowymi w czasie upałów – K. Pietryszko 

 

 Latem, podobnie jak zimą, zwierzęta potrzebują pomocy człowieka. Często o tym 

zapominamy. Myślimy, że tylko zimą jesteśmy najbardziej potrzebni 

zwierzętom, tymczasem w lecie  z powodu gorąca – również jesteśmy 

zwierzętom niezbędni do przetrwania.  

 Ludzie zapominają, że zwierzęta domowe np. koty i psy 

również narażone są na skutki przegrzania słońcem, choćby na udar 

cieplny i odwodnienie! 

 O czym 

powinniśmy pamiętać?  

 Nie powinniśmy zostawiać w upalne dni 

zwierząt w pomieszczeniach bez dostępu do 

świeżego powietrza. 

 Zwierzętom przebywającym  na 

zewnątrz, np. w ogrodzie, powinniśmy 

umożliwić schronienie się przed słońcem i 

zawsze zapewnić dostęp do świeżej wody. 

Najlepiej, aby miska znajdowała się w cieniu. 

 W sklepach dostępne są specjalne maty chłodzące, które z pewnością będą ulgą dla zwierzęcia 

w czasie upałów.  

 Jeżeli nie dysponujemy matą chłodzącą możemy nakryć czworonoga schłodzonym 

ręcznikiem.  

 Nie powinniśmy nadmiernie forsować zwierzęcia spacerami lub aktywnością fizyczną.  

 Starajmy się nie wychodzić na spacery w godzinach szczytu, kiedy słońce operuje najmocniej. 

Unikajmy powierzchni asfaltowych i chodników, ponieważ 

nagrzewają się do wysokich temperatur.  

 

Pamiętajcie o swoich pupilach w upalne dni!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRADYCJE ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTEM BOŻEGO CIAŁA W NASZYM 

KRAJU. Alicja Nowak Wilk. 

 

Boże Ciało 

Boże Ciało to inaczej Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym dniu, 

który przypada zawsze 60 dni po świętach Wielkiej Nocy, w szczególny sposób 

wspominamy wydarzenia do jakich doszło podczas Ostatniej Wieczerzy – przemienienie 

chleba i wina   w Ciało i Krew Chrystusa. 

-Jedną z tradycji na Boże Ciało jest uroczysta Msza Święta wraz z procesja zatrzymująca się 

kolejno przy czterech ołtarzach przy, każdym z nich odczytywany jest fragment jednej z 

czterech Ewangelii. 

-Ważną tradycją, nie tylko na wioskach, ale szczególnie kultywowaną właśnie w mniejszych 

miejscowościach, jest zrywanie brzózek zdobiących trasę procesji Bożego Ciała. 

-Sypanie kwiatów,to następny zwyczaj, a także chłopcy dzwonią dzwonkami. 

-Zwyczajem jest też wicie wianków. 

źródło google 

W Polsce jest to zarówno święto kościelne jak i dzień wolny od pracy. Bez wątpienia Boże 

Ciało jest jednym z uroczystych i pięknych świąt w Kościele katolickim. Polska jako jedyna 

kultywuje tradycję procesji, co jest bardzo wyjątkowe. Pieśni, kwiaty na ulicach i 

niepowtarzalna atmosfera uroczystości sprawiają, że Boże Ciało jest tak ważną i piękną 

uroczystością. 

Poniżej link gdzie można szerzej poczytać o tym ważnym dniu. 

https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/509-maj-czerwiec-nr67/kultura-i-tradycje-

ludowe/627-boe-ciao-wito-o-dugiej-tradycji 

 

https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/509-maj-czerwiec-nr67/kultura-i-tradycje-ludowe/627-boe-ciao-wito-o-dugiej-tradycji
https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/509-maj-czerwiec-nr67/kultura-i-tradycje-ludowe/627-boe-ciao-wito-o-dugiej-tradycji

