
 

  WRZESIEŃ 2020 

 

  

 

 

 

 
 

GAZETKA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  282 

w  SZPITALU  DZIECIĘCYM  ul. Niekłańska 
i w  WOJSKOWYM  INSTYTUCIE  MEDYCZNYM  ul. Szaserów  

 

NUMER 148 
ROK SZKOLNY 2020/2021 

  

    WYDANIE JESIENNE 
 

 

 

Stoi pociąg na peronie - 

żółte liście ma w wagonie 

i kasztany, i żołędzie- 

dokąd z nimi jechać będzie? 

 

Rusza pociąg sapiąc głośno.  

Już w przedziałach grzyby rosną, 

a na półce, wśród bagaży, 

leży sobie bukiet z jarzyn. 

 

Pędzi pociąg lasem, polem 

pod ogromnym parasolem. 

Zamiast kół kalosze ma, 

za oknami deszcz mu gra.  

 

O, zatrzymał się na chwilę! 

Ktoś w wagonie drzwi uchylił 

potoczył w naszą stronę 

jabłko duże i czerwone. 
Dorota Gellner „Jesienny pociąg” 
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Międzynarodowy Dzień Kropki 
 

 

Od pięciu lat 15 września obchodzi się Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto 

kreatywności, odwagi i zabawy. Tego dnia placówki edukacyjne i kulturalne organizują różnorodne 

zajęcia, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować. 

Motywem przewodnim jest kropka. Powstają kropkowe dzieła sztuki, filmy animowane, matematyczne 

łamigłówki, labirynty, organizuje się festiwale talentów.  
 

Inspiracją do świętowania Dnia Kropki jest książka Petera Reynoldsa „Kropka”. 

Bohaterką książki jest Vashti, nieśmiała dziewczynka, która nie wierzy w swoje 

możliwości. Na lekcji plastyki twierdzi, że nie potrafi malować, a farby ją irytują. 

Pewnego dnia nauczycielka powiedziała: „Postaw kropkę i zobaczymy, co się stanie”. 

Zniecierpliwiona Vashti postawiła kropkę na środku kartki. Nauczycielka popatrzyła 

i zachwyciła się. Poprosiła o podpisanie pracy. Gdy Vashti przyszła na kolejną lekcję 

plastyki, zobaczyła nad biurkiem nauczycielki swoją kropkę oprawioną w piękną 

pozłacaną ramkę. Była szczęśliwa, że jej kropka się spodobała, wisi w takim ważnym 

miejscu. Pomyślała sobie, że potrafi namalować jeszcze piękniejsze kropki. Tak rozpoczęła swoją 

przygodę z malowaniem kropek. Wszyscy mogli podziwiać kropkowe obrazy Vashti. Na szkolnej 

wystawie zauważyła małego chłopca, który z zachwytem podziwiał jej obrazy. Zasmucony powiedział, 

że nie potrafi narysować nawet prostej kreski. Vashti podała chłopcu kartkę. 

Narysował to, co potrafił - zygzak. Dziewczynka 

popatrzyła na obrazek z takim samym zachwytem, 

z jakim nauczycielka patrzyła na jej pierwszą kropkę. 

Poprosiła, by chłopiec podpisał swoje dzieło. Tak 

kończy się opowieść o dziewczynce, która dzięki 

mądrej nauczycielce uwierzyła w siebie, zdobyła się na 

odwagę i odkryła swój talent.  

    

 
 

 

 

*** 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony w 2001 r. 

z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Święto przypada na 29 września - dzień 

urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci. Idea głośnego czytania 

znalazła uznanie wśród bibliotekarzy, aktorów, nauczycieli, lekarzy, terapeutów, rodziców. 

Czytanie na głos pozytywnie wpływa na rozwój dzieci, wzbogaca słownictwo, a przede wszystkim 

rozwija wyobraźnię i buduje więzi międzyludzkie, przede wszystkim między rodzicami, dziadkami 

a dziećmi, którym książki są czytane. Głośne czytanie trenuje także mózg, poprawia krążenie i pomaga 

zachować psychiczną równowagę. Niektórzy twierdzą, że również odmładza i wygładza zmarszczki 

poprzez rozluźnianie mięśni twarzy.  

Warto czytać dzieciom, seniorom, chorym czy ukochanej osobie… 
 

Jakie korzyści płyną z głośnego czytania dziecku? 

1. To cudowny sposób na wspólne spędzenie czasu i zbudowanie trwałej więzi z dzieckiem.  

2. Czytanie rozbudza wyobraźnię i ciekawość świata. 

3. Dzieci, którym rodzice czytają od dzieciństwa, szybciej same uczą się tej umiejętności. 

4. Głośne czytanie może być sposobem na poruszenie – między innymi –  takich problemów jak: 

tolerancja, pojawienie się rodzeństwa, choroba, samotność, odrzucenie przez rówieśników...  

5. Głośne czytanie nie tylko wzbogaca słownictwo, ale także pomaga w tworzeniu własnych opowiadań. 
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Bajkowóz w naszym szpitalu 
 
 

„Oddział Bajka – Wędrująca Szpitalna Biblioteka” to nazwa projektu realizowanego od 2013 r. 

przez Fundację Serdecznik. W ramach tego projektu powstało już 86 Bajkowozów wyposażonych  

w książki oraz materiały przydatne do prowadzenia warsztatów z dziećmi przebywającymi w szpitalach.  
 

Bajkowóz – to biblioteczka w postaci dwóch kolorowych kamieniczek na kółkach, dzięki czemu 

może dotrzeć do łóżka każdego dziecka. W tej wędrującej bibliotece są książki, pozwalające dzieciom 

przenieść się w zupełnie inny świat, w którym mogą przeżywać przygody, 

pokonywać swoje słabości i odnajdywać odpowiedzi na ważne pytania. 

Każda książka posiada list adresowany do młodego czytelnika. 

W Bajkowozie znajdują się również bajkowe akcesoria: generator tęczy, 

dzwonki, wachlarz, magiczny pierścień, złoty pył, meteoryt, stare mapy. 
 

W sierpniu tego roku także do naszej szkoły zawitał Bajkowóz. 

Dziękujemy za ten wspaniały dar. Niebawem wyruszamy w niezwykłą 

podróż z książką.  

 

 
*** 

 

7 września 2020 roku Królewna Klaudia przeniosła się do Oddziału Bajka, 

na którym mieszka Wędrująca Szpitalna Biblioteka. Dziewczynka otworzyła 

drzwi, aby przedostać się do „Czarnej książki kolorów” Cottin Menena i Faria 

Rosana. To książka, która uczy współodczuwania 

i uwrażliwia na odmienność. Nasza królewna mogła odkryć 

tajemnicę szuflad Bajkowozu, a także wyszeptała swe 

marzenie przy dźwiękach pozytywki.  

Była moc, energia oraz wiele wspaniałych książek, 

które wywołały zachwyt, zaciekawienie i radość. Oddział Bajka Wędrująca 

Szpitalna Biblioteka w Szkole Szpitalnej „Niekłańska” uważamy za otwarty!   
Opracowała Monika Culepa  

 
*** 

Biblioteka poleca… 
 

Polski wrzesień, to nie tylko początek roku szkolnego i koniec wakacji, ale również czas, w którym 

przywołujemy niełatwe fakty z naszej historii. Czasami trudno wytłumaczyć je dzieciom… Włodek, bohater 

książki „Zaklęcie na W”,  nie mógł doczekać się,  kiedy zostanie uczniem. Tamtego września nie poszedł jednak 

do szkoły.  Zaczęła się wojna. Chłopiec nie bardzo wie, czym ona jest, ale ponieważ dorośli, mówiąc o niej, 

ściszają głos, domyśla się, że to zaklęcie jakiegoś złego czarnoksiężnika. Zaklęcie, które sprawia, że ze świata 

znikają kolory i staje się on czarno-biały… 

„Wojny dorosłych - historie dzieci” to seria książek dla młodych czytelników, przybliżająca prosto i bez 

zbędnego patosu codzienną rzeczywistość zwykłych ludzi, głównie dzieci, które los rzucił w czas wojennej 

zawieruchy. Nie ma tu suchych faktów, dat, nazwisk czy opisanych bitew, bo tego dzieci dowiedzą się na 

lekcjach historii. Bohaterami opowieści są autentyczni ludzie, a opisane wydarzenia miały miejsce naprawdę. 

Polecam...  
Opracowała Joanna Brandys 
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Arcydzieła malarstwa 
 

 

Słoneczniki Vincenta van Gogha są jednymi z najbardziej 

rozpoznawanych obrazów malarstwa i prezentowane są w różnych 

muzeach na świecie (m.in. Muzeum Vincenta van Gogha 

w Amsterdamie, National Museum w Londynie, Nowej Pinakotece 

w Monachium). Artysta wykorzystał ten motyw 11 razy i stworzył 

serię, która stała się niedoścignionym wzorcem i inspiracją dla wielu 

współczesnych artystów. Cztery płótna namalował w Paryżu, 7 – 

w Arles. Cały cykl powstawał z myślą o udekorowaniu „Żółtego 

Domu”, do którego miał się wprowadzić Gauguin. Entuzjazm i radosne 

oczekiwanie znalazło odzwierciedlenie w tematyce i kolorystyce dzieł. 

W olejnych obrazach ze słonecznikami możemy dostrzec proste 

kształty i wyraziste kolory. Wielki bukiet kilkunastu kwiatów 

przedstawionych w różnych fazach kwitnienia umieszczony jest 

przeważnie w glinianym wazonie podzielonym na dwie strefy 

kolorystyczne. Puste, pozbawione szczegółów tło podkreśla gęstą 

kompozycję kwiatową na pierwszym planie. Farba jest grubo nakładana, 

mało jest barw mieszanych, są w stanie surowym, jakby wyciskane 

bezpośrednio z tubki. Pociągnięcia pędzla długie, odważne, mocne. 

Obraz wydaje się być trójwymiarowy, elementy tła są niemal gładkie, 

wazon – dzięki refleksom światła i grubym impastom* –   jest wypukły. 

Słoneczniki przypominają słońca, są okrągłe, gęste płatki otaczają 

środki z pestkami, których raczej się domyślamy, niż je rozpoznajemy. 

Niektóre kwiaty są pełne. Na wazonie widoczny jest podpis malarza – 

Vincent. Obrazy z motywem słoneczników są jasne, zachwycają 

przyjemną i ciepłą tonacją barw.  

Dzieło „Martwa natura: wazon z piętnastoma słonecznikami” 

zostało sprzedane japońskiemu kolekcjonerowi ze rekordową sumę 40 

milionów dolarów. To zadziwiające, że Vincent van Gogh sprzedał 

zaledwie jeden obraz i nie był wstanie utrzymać się z malarstwa, a dzisiaj wielu ludzi kupuje 

reprodukcje obrazów tego niezwykłego artysty, kubki, biżuterię czy inne przedmioty zdobione jego 

malarstwem.  
Opracowała Iwona Kowalczyk 

__________________________________ 

*impast – technika stosowana w malarstwie olejnym lub akrylowym, polegająca na nakładaniu farby grubą, wypukłą 

warstwą przy pomocy pędzla lub szpachli. 

 
*** 

Zagadka pani Izy  
 

Kasia nie jest najlepsza w łamigłówkach liczbowych, a Zosia ciągle każe jej 

liczyć. Kasia próbowała już wiele razy rozwiązać to zadanie, ale ciągle nie udaje się 

jej. Pomożesz?  

O ile najmniejsza dwucyfrowa liczba nieparzysta jest mniejsza od największej 

dwucyfrowej liczby parzystej?  

A) jest mniejsza o 97  

B) jest mniejsza o 87  

C) jest mniejsza o 77 

D) jest mniejsza o 65   
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W gazetce wykorzystano:  

- wiersz: D. Gellner „Jesienny pociąg”  

- obrazy i informacje ze stron internetowych: https://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/innowacje-w-edukacji/2389-miedzynarodowy-dzien-kropki, 

http://www.oddzialbajka.pl/bajkowoz, https://www.facebook.com/pg/oddzialbajka/about/?ref=page_internal, https://ksiazka.net.pl/29-wrzesnia-ogolnopolski-dzien-

glosnego-czytania, https://bajkoweobrazy.pl/blog/sloneczniki-van-gogha-b14.html, http://www.isztuka.edu.pl/i-sztuka/node/527 
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