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WYDANIE JUBILEUSZOWE
Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa.
Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe,
a dzieci, wiem coś o tym, latają samolotem.
Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu
i nawet, ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie.
Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa.
Bo z nami jest weselej, ruszymy razem w knieje,
a w kniejach i dąbrowach przygoda już się chowa.
Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu
i nawet, ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie.
My ją znajdziemy sami, my chłopcy z dziewczętami,
a wtedy, daję słowo, że będzie kolorowo.
Jan Brzechwa „Witajcie w naszej bajce”

LISTOPAD 2020

To już 150. 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. Prowadzimy kącik czytelniczy
Biblioteka poleca... oraz rubryki: Dzieci wiersze piszą…, Zagadki pani Izy,
Arcydzieła malarstwa, Pobaw się ze mną, mamo…. 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.
***

Arcydzieła malarstwa
Z okazji jubileuszu naszej gazetki w tym numerze
opowiemy o najbardziej znanym obrazie Salvadora Dali –
Trwałość pamięci, który czasem jest nazywany Uporczywość
pamięci albo Miękkie zegary. To dzieło jest symbolem
surrealizmu.
W oddali widać skaliste, złote wzniesienie, które zdaje się
wpływać do wody. Nad jasnobłękitną powierzchnią morza
rozciąga się jasnożółta poświata jakby zachodzącego słońca.
Na obrazie widać cztery zegary. Jeden zwisa z suchego
drzewka oliwnego, drugi, o niebieskiej tarczy i złotym
obramowaniu, spływa z brązowego postumentu. Chodzi po
nim mucha, która ma symbolizować, że czas szybko płynie,
„leci”. Leżący obok okrągły pomarańczowy zegarek, nie
rozpłynął się tak jak trzy pozostałe. Oblazły go mrówki, których Dali podobno bardzo bał się
w dzieciństwie. Pomarańczowy zegar wygląda jakby miał zostać zjedzony przez insekty; ma
to oznaczać przemijanie i ulotność wszystkiego – proces gnicia. Czwarty zegar znajduje się
w centrum obrazu. Pod nim widzimy zdeformowaną twarz ludzką, przedstawioną z profilu.
Według niektórych jest to autoportret samego artysty. Często podobny motyw pojawiał się w
jego wcześniejszych dziełach (np. Miękki Autoportret).
Okoliczności powstania tego obrazu miał opisać sam artysta. Wspominał, że spędzał lato wraz ze żoną
i znajomymi. Pewnego dnia jedli kolację, podczas której podano dojrzały i ostry ser camembert. Po posiłku
udał się do swojej pracowni. Tam rozmyślał nad nieukończonym jeszcze obrazem, który przedstawiał pejzaż
z okolic katalońskiego wybrzeża. Czegoś w nim brakowało. Zniechęcony brakiem
pomysłów miał już zrezygnować z kończenia malowidła, gdy w wyobraźni ujrzał
dwa stopione zegarki, przywodzące na myśl roztapiający się ser, który spływa
z brzegów talerza.
„Miękkie zegary są wiotkie niczym przejrzały ser, są serem camembert czasu” powiedział Dali. „Same
zdają się mówić: Czas musi stracić jakiekolwiek znaczenie. Trwałość razem z nim”. Dali lubił dużo opowiadać,
nie zawsze mówił prawdę. Nie można jednak odmówić mu wspaniałej wyobraźni, zaskakujących pomysłów
i czerpania natchnienia z niekiedy absurdalnych zjawisk. Bez względu na to, czym się kierował i inspirował,
umiał stworzyć sugestywne wizje, w których senne iluzje łączył z realistycznymi elementami.
Trwałość pamięci może symbolizować przemijalność w życiu. Czas nie jest zastygły w formie tak jak
zegar. Czas płynie, rozpływa się. A pamięć trwa w nas, nawet bez zegarów...
Opracowała Iwona Kowalczyk
LISTOPAD 2020

To jedno z najsympatyczniejszych świąt obchodzimy 5 listopada. U dorosłych wywołuje miłe
wspomnienia, a u dzieci radość. Ten dzień to czas, w którym możemy przypomnieć sobie naszych ulubionych
bajkowych bohaterów. To wyśmienita okazja, by zanurzyć się w świat magicznych historii i zainspirować do
wspólnej zabawy. Bajkowe postaci pojawiają się przede wszystkim na kartach książek dla dzieci. Te
opowiadania rozbudzają wyobraźnię oraz pozwalają na odkrycie piękna literatury. Bajki, baśnie oraz
fantastyczne opowieści pełne są przygód wymyślonych bohaterów, którzy walczą ze złem i pokonują wszelkie
trudności. Postaci z bajek stają się bliskimi przyjaciółmi dzieci i przez wiele lat im towarzyszą.
Dla rodziców Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest okazją, by spędzić czas ze swoim dzieckiem
czytając lub oglądając wspólnie bajki.
Z tej okazji przygotowałyśmy zagadki dla wszystkich, którzy nie zapomnieli swojego dzieciństwa.
Czy pamiętajcie te postaci? Podajcie ich imiona.
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Biblioteka poleca…
„Czy to bajka, czy nie bajka, Myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam: Krasnoludki
są na świecie.” Przytaczając słowa Marii Konopnickiej, chciałam przypomnieć Wam bajki o tych
sympatycznych skrzatach. Pamiętacie, jak wygląda krasnoludek? Tu spodziewam się, że usłyszę: malutki,
z długą brodą, w czerwonej czapeczce i kubraczku, w śmiesznych butach i z nadwagą. Tak, to wszystko
prawda. A może pora ponownie przenieść się w bajkowy świat pełen tych życzliwych ludziom istot?
Przypomnieć sobie przygody krasnala Hałabały, króla Błystka i jego poddanych pomagających sierotce
Marysi, Kacperka – górskiego skrzata, losy królewny Śnieżki i jej pobyt w domku krasnoludków…
Miłej lektury!

Opracowała Joanna Brandys

***

Zagadka pani Izy
Trzy minuty temu zegarek Małgosi wskazywał godzinę, którą zegarek Jasia wskaże za 4 minuty. Zegarek
Małgosi spóźnia się o 2 minuty. Czy zegarek Jasia spieszy się czy spóźnia? O ile minut?
A) spieszy się o 4 minuty
B) spóźnia się o 9 minut
C) spóźnia się o 8 minut

***

Ciekawe programy i aplikacje
Kto chciałby odwiedzić podczas epidemii escepe room? Możemy to zrobić dzięki sieciowemu narzędziu
Genially. Program ten pozwala stworzyć pokój zagadek dla każdej grupy wiekowej, a także można bezpłatnie
skorzystać z bazy zamieszczonych tam materiałów edukacyjnych. Cyfrowy pokój zagadek to ciekawa
alternatywa dla gier komputerowych. Dziecko aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań, problemów
i zagadek.
Genially to zabawa i edukacja w jednym. Polecam Niepodległościowy pokój zagadek
https://view.genial.ly/5fabac4cf74fca0d216da53c/interactive-content-niepodleglosciowy-pokoj-zagadek.
Monika Culepa

1. Peppa, George, Tata Świnka, Mama Świnka
2. Reksio
3. Kopciuszek
4. Bolek i Lolek
5. Pinokio
6. Mały Książe
7. Czerwony Kapturek
8. Maja i Gucio
9. Koziołek Matołek
10. Rumcajs, Hanka, Cypisek
11. Pomysłowy Dobromir
12. Papa Smerf
13. Filemon i Bonifacy
14. Żwirek i Muchomorek
15. Kubuś Puchatek i Prosiaczek

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
W gazetce wykorzystano:
- wiersz: J. Brzechwa „Witajcie w naszej bajce”
- obrazy i informacje ze stron internetowych: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/salvador-dali-trwalosc-pamieci/,
http://salvadore-dali.weebly.com/trwa322o347263-pami281ci.html
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