GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 86
w SZPITALU DZIECIĘCYM ul. Niekłańska
i w WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM ul. Szaserów
NUMER 100
ROK SZKOLNY 2015/2016

WYDANIE JUBILEUSZOWE
Koleżanko, kolego – popatrz czasem na niebo.
Czasem zdarzyć się może, cud – zjawisko w kolorze.
Tęcza, tęcza, cza, cza, cza ,
czarodziejska wstążka ta.
Wiąże niebo z ziemią
o.... jaki kolorowy splot.
Narysuję tę tęczę i na zawsze ci wręczę,
By ci było tęczowo – tęczę noś kolorową.
Śpiewaj z nami o tęczy, kiedy nuda cię dręczy.
W domu, w szkole, po burzy – tęcza minę rozchmurzy.
Tęcza, tęcza, cza, cza, cza,
czarodziejska wstążka ta.
Przez tę tęczę cały świat
kolorowy uśmiech ma.

Anna Bernat „Tęcza"
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To już 100. numer
naszej gazetki!
Pierwszy numer Tęczowej Planety ukazał się
w październiku 2004 r. z okazji 45-lecia szkoły. Od grudnia
2006 r. nasza gazetka jest miesięcznikiem.
W Tęczowej Planecie możecie znaleźć aktualności z życia szkoły, informacje o ważnych
wydarzeniach i gościach, którzy nas odwiedzają. Prowadzimy kącik
czytelniczy Biblioteka poleca... oraz rubryki: Dzieci wiersze
piszą…, Zagadki pani Izy, Instrumenty znane i nieznane,
Arcydzieła malarstwa, Pobaw się ze mną, mamo…, Patroni
naszych imion. Prezentujemy wiersze, opowiadania, krzyżówki
i prace plastyczne naszych pacjentów.
A dlaczego Tęczowa Planeta? Bo chcemy pokazać naszym
czytelnikom, że w szpitalnej szkole jest ciekawie, wesoło i kolorowo.

***

Zagadka pani Izy
Jak przejść z punktu A do punktu B poruszając się tylko w kierunku pionowym i poziomym? Możesz
przesuwać się po polach tylko w takiej kolejności:

A

B
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Listopadowa kartka z kalendarza

W tym roku, 29 listopada, przypada 185. rocznica wybuchu powstania listopadowego. Z tej
okazji przypominamy wydarzenia, które doprowadziły do kolejnej próby odzyskania niepodległości.
W roku 1828 w warszawskiej Szkole Podchorążych Piechoty
zawiązało się sprzysiężenie pod dowództwem podporucznika Piotra Wysockiego
przeciwko wodzowi naczelnemu wojsk Królestwa Polskiego wielkiemu księciu
Konstantemu, bratu cara Mikołaja I. W atmosferze terroru i strachu młodzi patrioci
przygotowują się do powstania.
Policja carska chciała aresztować członków
sprzysiężenia. W tej sytuacji Piotr Wysocki przyspiesza wybuch powstania. 29 listopada
1830 roku o godzinie 18. przerywa zajęcia w Szkole Podchorążych Piechoty i wzywa
młodych podoficerów do walki. Mówi: „Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć
lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów”.
Powstańcy podzielili się na dwie grupy. Pierwsza uderzyła na Belweder, aby zabić
lub wziąć do niewoli znienawidzonego księcia Konstantego, lecz on uciekł w przebraniu
kobiety. Główna grupa spiskowców miała wywołać powstanie w mieście. Młodzi żołnierze chcieli znaleźć
dowódców, którzy pokierują walką. Starsi oficerowie odmawiali
jednak udziału w powstaniu. Powstańcy odmowę uznawali za zdradę.
Doszło do konfliktu pokoleń, młodzi patrioci zawiedli się na starszych
oficerach.
Powstanie mogło zakończyć się klęską już w nocy 29 listopada,
ale uboga ludność zamieszkująca Powiśle odpowiedziała na wezwanie
„Do broni, bracia!”. Zdobyto arsenał, w którym znajdowała się broń
i amunicja. 30 listopada Warszawa była wolnym miastem!
Powstanie listopadowe trwało do 21 października1831 r. Niestety,
zakończyło się klęską.
Opracował Ireneusz Romańczuk

***

Mamo, pobaw się ze mną!
Szły raz myszy na wycieczkę.
Szaroburym szły sznureczkiem....
D. Gellner

Przyszedł listopad, a dni stały się zimne i deszczowe. Niejedno zwierzątko uciekło już do swojej norki.
Dzieci więcej czasu spędzają w domu. Michalinka i Mikołaj postanowili zrobić sobie domowe wyścigi
gryzoni. Wspólnie postanowiliśmy wykonać z papieru myszki.
Potrzebne nam będą:
- kolorowe paski papieru 2 cm x 30 cm – 2 szt. i 1 cm x 30 cm – 2 szt.,
- kolorowy papier
- nożyczki,
- klej.
Z
długich
pasków
składamy
2
harmonijki
i sklejamy. Wyciętą głowę z uszami sklejamy w stożek.
Przyklejamy oczy, wąsiki i wszystko razem sklejamy.
Myszki są już gotowe do zabawy.
Dzieci nadały im
imiona. Myszka Michasi to
Dziesiątka, a Mikołaj dał na imię swojej myszy Stefan. I tak
małe gryzonie znalazły domki na biurkach dzieci.
Monika Culepa
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Szkolne aktualności...
Zajęcia fotograficzne
29 października 2015 r. odbyły się we wszystkich
oddziałach szpitala pierwsze zajęcia fotograficzne pt. „Historia
fotografii”.
Uczniowie poznali historię techniki fotograficznej od
camera obscura po współczesne aparaty cyfrowe. Zobaczyli
pierwsze zdjęcie w historii – fotografię pt. „Widok z okna w Le
Gras” wykonaną w 1826 r. przez N. Niépce’a.
Pod okiem wychowawcy Moniki Culepy dzieci wykonały
zdjęcia w swoich oddziałach aparatem – lustrzanką cyfrową
Nikon w trybie makro oraz auto.
Obok prezentujemy wykonane przez uczniów fotografie.
Opracowała Monika Culepa
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Biblioteka poleca…
Znacie Kubę i Bubę? Tak, macie rację. To bohaterowie kilku już książek
Grzegorza Kasdepke. Wiecie zatem, że tam, gdzie pojawią się nieznośne
i niemal identyczne bliźniaki, zawsze jest pełno zabawnego zamieszania. Nie
zawiedziecie się i tym razem. Tym bardziej, że Kuba i Buba trafiają do szpitala.
No i dzieje się!!! Ale po kolei. Do szpitala trzeba położyć Kubę. Przyjeżdżają
z nim nie tylko rodzice, ale także Buba, babcia Joasia i przyszywany dziadek
Waldemar. Na miejscu okazuje się, że roztargniony tata spakował Kubie
różową piżamę w czerwone serduszka. Rozbawiło to wszystkich, oprócz
zainteresowanego. W rezultacie tej pomyłki, w drodze do domu rodzice
zorientowali się, że w szpitalu została Buba. (Niesforne bliźniaki już nie raz tak
nabierały rodziców). I tu zaczyna się istna komedia. Trzeba wrócić do szpitala
z Kubą. Na dodatek w asyście policji, bo zdenerwowany tata złamał kilka
przepisów drogowych. Niestety, Buba naprawdę musi zostać w szpitalu, bo zdążyła odwiedzić już oddział
chorób zakaźnych i jest cała w czerwone kropki. Tata mdleje i trafia na oddział. Tych emocji nie
wytrzymują kolejno mama, babcia, no i oczywiście powoduje to stan przedzawałowy dziadka Waldemara.
Personel szpitala długo nie zapomni tego rodzinnego chorowania.
Dla Kuby i Buby pierwszy pobyt w szpitalu to rodzaj przygody. Niemniej, nasi bohaterowie dowiadują
się przede wszystkim, że personel szpitala robi wszystko, żeby dzieci wyzdrowiały i szybko wróciły do
domu. Dowiadują się również o tym, że każdy pacjent ma swoje prawa. Są one spisane w Karcie Praw
Dziecka Pacjenta. Kuba i Buba próbują w przystępny sposób wyjaśnić, dlaczego warto słuchać wskazówek
lekarza, do kogo zwrócić się o pomoc, gdy ktoś bliski zachoruje, czym jest tajemnica lekarska oraz co
można, a czego nie wolno robić w szpitalu.
W książce znajdziecie nie tylko porady, ale także „numery telefonów do Rzecznika Praw Dziecka
i Rzecznika Praw Pacjenta – którzy, wzorem Supermana, przybywają w razie potrzeby z pomocą! (…)
„Chorowanie to nic śmiesznego, ale śmiech z pewnością pomaga wrócić do zdrowia,(…) jest równie
ważny jak łykanie lekarstw o określonej porze”.
Zapewniam, że w trakcie lektury nie powstrzymacie się od śmiechu! I to na dodatek bardzo głośnego!
Książka nie tylko poprawi wam humor. Znajdziecie tam również zagadki, wykreślanki, zabawy, zagadki
matematyczne… Zapraszam do biblioteki!
Opracowała Joanna Brandys
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