GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 86
w SZPITALU DZIECIĘCYM ul. Niekłańska
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NUMER 77
ROK SZKOLNY 2012/2013

WYDANIE WAKACYJNE
Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa Tłusta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha (…)
Wagony do niej podoczepiali
Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali,
I pełno ludzi w każdym wagonie,
A w jednym krowy, a w drugim konie,
A w trzecim siedzą same grubasy,
Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy.(…)
A tych wagonów jest ze czterdzieści,
Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści.
Najpierw powoli jak żółw ociężale
Ruszyła maszyna po szynach ospale.
Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem,
I kręci się, kręci się koło za kołem,
I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej,
I dudni, i stuka, łomoce i pędzi.
A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost!
Po torze, po torze, po torze, przez most,
Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las
I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas,
Do taktu turkoce i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to. (…)
Julian Tuwim „Lokomotywa” (fragmenty)
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Pamiętaj!
Udane wakacje to wakacje bezpieczne!!! Dlatego:
1. Do ubrania, plecaka, roweru koniecznie przyczep światełko odblaskowe – po zmroku lub
w nocy będziesz widoczny z daleka.
2. Zawsze idź lewym poboczem szosy!
3. Kąp się tylko pod opieką dorosłych, najlepiej ratowników, tylko w miejscach strzeżonych.
4. Nie kąp się w gliniankach i stawach, nawet jeśli wydają się płytkie!
5. Nie skacz „ na główkę” do nieznanej wody! Taki skok może zakończyć się tragicznie!
6. Nie pal ognia w lesie, bo możesz wzniecić pożar.
7. Nie krzycz w lesie, bo las jest domem wielu gatunków zwierząt.
8. Z rozwagą i dystansem podchodź do ludzi spotkanych na wakacyjnych szlakach!

Wakacje
2013

***

Biblioteka poleca…
Zbliżają się wakacje. Nie wiem, jak wy, ale my uważamy, że to doskonały czas na spotkanie z książką.
Dzisiaj w naszym cyklu propozycje dla starszych i młodszych.
Świat szesnastoletniej Maryli przewraca się do góry nogami. Rozwód
rodziców. Decyzja matki o wyjeździe z Warszawy do rodzinnego Tomaszowa. Nowa
szkoła. Rozstanie z przyjaciółmi. I jeszcze na dodatek konieczność zamieszkania z
babcią i prababcią, których nigdy wcześniej nie spotkała. Maryla uważa, że nie da
rady, że to po prostu koniec... Nie wie, że to mimo wszystko początek jej nowego,
innego życia, w którym pozna wreszcie własną rodzinę, odkryje mroczne rodzinne
tajemnice i... pokocha prowincję.
„Rupieciarnia na końcu świata” to opowieść o trudnych relacjach czterech
pokoleń kobiet, od prababci do wnuczki. Kobiet, których drogi się rozeszły. Według
nich nieodwracalnie. Warto przeczytać tę poruszającą historię o trudnej sztuce
rodzinnej bliskości i przebaczaniu. Jeszcze ciekawsza będzie dyskusja po lekturze.
Najlepiej, żeby wzięła w niej udział babcia, mama i wnuczka. No i nie zapomnijcie o prababci!
***

Sympatyczna pajęczyca Miłka, bohaterka opowiadania Anny Paszkiewicz
„Marzenie”, jest inna niż wszystkie małe pająki. Całe dnie spędza sama. Jest
nieśmiała, zagubiona, nieszczęśliwa. Na szczęście potrafi marzyć. Z góry jednak
zakłada, że jej marzenia są nierealne. Niezaplanowana wędrówka pozwala Miłce
spojrzeć zupełnie inaczej na świat. Spotyka na swojej drodze bardzo odważnych
marzycieli... O czym marzy Miłka? Czym zaimponowali jej marzyciele, których
spotkała? Warto poznać odpowiedzi na te pytania. Zachęcamy do lektury tej
niedługiej i pięknie ilustrowanej opowieści.
Czytelnikom życzymy, aby mieli odwagę marzyć. Niech się spełniają Wasze
marzenia. Na razie te o wspaniałych, pełnych przygód wakacjach!
Opracowała Joanna Brandys
***

Szkolne aktualności...
W ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony
Środowiska Naturalnego nasza szkoła wzięła udział
w konkursie na wykonanie zabawki z plastikowej butelki po
wodzie. Na zajęciach uczniowie przygotowali wiele wspaniałych
prac. Jury wybrało 4 najbardziej ciekawe i oryginalne zabawki,
które zostały przekazane do organizatora konkursu - Szkoły
Podstawowej nr 302 w Warszawie.
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WIEŚCI Z FILII...
Dzień Matki i Dzień Dziecka
28 maja nasza szkolna świetlica cieszyła się wśród uczniów większym niż zwykle
zainteresowaniem. Powodem tego było pojawienie się dziwnych drewnianych elementów, które wzbudziły
szczególną ciekawość u mniejszych dzieci. Wspólnie ze starszymi uczniami zestawiliśmy te elementy i –
ku wielkiej radości młodszych – powstała z nich scenka teatralna. Razem ozdobiliśmy ją wcześniej
przygotowanymi dekoracjami.
Po obiedzie zaprosiliśmy do świetlicy wszystkie dzieci i rodziców, by
zaprezentować im przedstawienie lalkowe „O wilku i siedmiu koźlątkach”.
Zostało one przygotowane z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Widzowie
z zainteresowaniem przyglądali się mamie kozie, koźlątkom i wilkowi,
z niepokojem śledzili ich losy. Na szczęście, jak to w bajkach bywa, wszystko
skończyło się dobrze.
Po przedstawieniu rozmawialiśmy
o zachowaniu bohaterów baśni. Szczególną uwagę zwróciliśmy
na
przebiegłość wilka i łatwowierność koźlątek. Przedstawione sytuacje
porównywaliśmy do zagrożeń pojawiających się w codziennym życiu m. in.
do spotkania z osobą nieznajomą. Kolejnym
etapem naszego spotkania były zajęcia
muzyczne. Uczyliśmy się tekstu i melodii
piosenki „A każda mama wie, co jest dobre, a co złe”, a później wspólnie ją
śpiewaliśmy.
Po zakończeniu zajęć dzieci miały okazję pobawić się pacynkami.
Z wielkim entuzjazmem animowały postacie z bajki i wygłaszały krótkie
dialogi.
***

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
5 czerwca świętowaliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Naturalnego, obchodzony w tym roku pod hasłem: „Lasy. Natura nam
służy”. Przeprowadzone w świetlicy zajęcia były okazją do rozmowy na
temat:
znaczenia lasów dla środowiska naturalnego,
zagrożeń ekologicznych pojawiających się na naszej planecie,
potrzeby i obowiązku dbania o przyrodę,
zależności zachodzących między ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem
mieszkańców Ziemi,
proekologicznych postaw i skutecznych sposobów dbania o środowisko.
W czasie zajęć szczególną uwagę zwróciliśmy na aktualną sprawę śmieci.
Zapoznaliśmy uczniów z nowymi zasadami segregowania odpadów. Nasze zajęcia
miały także charakter praktyczny. W ramach programu „Wspieranie edukacji
ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy” już od kwietnia
promujemy nowe zasady segregowania śmieci. Z tego powodu zgromadziliśmy
różnego rodzaju odpady. Zadaniem uczniów było prawidłowe posegregowanie
śmieci do przygotowanych worków: zielonego, czerwonego lub czarnego.
Ćwiczenia te skutecznie nauczyły dzieci właściwego sortowania.
Opracowała Ewa Szostak

***

Zagadki pani Izy
Zadanie

Rebus

Trzech tatusiów zrobiło 20 kanapek na
wakacyjną wędrówkę. Pierwszy tata zrobił
tyle samo kanapek co drugi, a trzeci tata o 5
kanapek więcej niż pierwszy. Ile kanapek
przygotował każdy tata?
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Instrumenty znane i nieznane
Skrzypce to najliczniej reprezentowany instrument w składzie orkiestry symfonicznej.
Skrzypce powstały prawdopodobnie w II połowie XV wieku w Polsce i wywodzą się
z instrumentów ludowych. Na skrzypcach gra się smyczkiem (arco), palcami
(pizzicato) lub uderzając struny drzewcem smyczka (col legno) – jest to rzadki sposób
gry. Skrzypce to popularny instrument solowy. W historii muzyki było wielu
wirtuozów tego instrumentu np.: Nicolo Paganini, Karol Kurpiński, Henryk
Wieniawski, Konstanty Andrzej Kulka czy Krzysztof Jakowicz. Instrument ten spotykamy w orkiestrach
symfonicznych, smyczkowych i zespołach kameralnych (trio, kwartet, kwintet smyczkowy).
Szpinet lub spinet to odmiana klawesynu. Instrument ten był bardzo popularny w XVI
i XVII wieku w muzykowaniu domowym. Na szpinet składa się niewielkich rozmiarów
pudło rezonansowe z systemem strun i klawiaturą.
Werbel to mały bęben, instrument z grupy membranofonów o nieokreślonej wysokości
dźwięku. Werbel od spodu posiada system skręconych sprężynek. Dzięki zamocowaniu
sprężynek dźwięki stają się ostre. Na instrumencie tym gra się pałeczkami.
Pikolo lub pikulina (w języku włoskim piccolo znaczy mały) jest to najmniejsza odmiana
fletu poprzecznego. Można go spotkać w różnych rodzajach orkiestr jako najwyższy głos
instrumentów dętych drewnianych. Pikolo wydaje dźwięki o ostrej i przenikliwej barwie.
Opracowała Joanna Podemniak
***

Słowniczek liturgiczny
Akolitki – lichtarze z palącymi się świecami, niesione przez ministrantów obok krzyża
w czasie uroczystej liturgii, używane także w czasie czytania ewangelii.
Ampułki – małe naczynia szklane lub metalowe do wina i wody, używane w czasie Mszy
Świętej lub służące do przechowywania olejów świętych.

Puszka – naczynie ze szlachetnego materiału z pokrywką, służące do przechowywania
Najświętszego Sakramentu w tabernakulum i udzielania Komunii Świętej, niekiedy nazywana
jest także cyborium.
Monstrancja – po łacinie monstrare – pokazywać, przedmiot ze szlachetnego metalu
(najczęściej ze złota), w którym umieszczana jest Hostia, ukazywana wiernym w czasie
nabożeństwa lub procesji. Zwyczaj ten pochodzi z XIII wieku. Na co dzień Najświętszy
Sakrament przechowywany jest w tabernakulum.
Relikwiarz – ozdobny przedmiot w formie krzyża lub monstrancji, w którym przechowywane są
relikwie świętych. Istnieją też relikwiarze w różnych postaciach np. szkatułek lub małych
trumien, umieszczone na stałe w ołtarzu głównym lub jednym z bocznych
ołtarzy kościoła.
Opracował ks. Robert Mikusek
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W gazetce wykorzystano:
- wiersz: J. Tuwima „Lokomotywa” (fragmenty)
- zagadki („Świerszczyk” nr 10/2011)

Zadanie – 5, 5, 10
Rebus – Jestem łasy na wczasy
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