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WYDANIE JESIENNE
Położyła kucharka na stole:
kartofle,
buraki,
marchewkę,
fasolę,
kapustę,
pietruszkę,
selery
i groch. (…)
Zaczęły się kłótnie,
Kłócą się okrutnie:
Kto z nich większy,
A kto mniejszy,
Kto ładniejszy,
Kto zgrabniejszy (…)
Wzięła kucharka –
Nożem ciach!
Pokrajała, posiekała:
kartofle,
buraki,
marchewkę,
fasolę,
kapustę,
pietruszkę,
selery
i groch…
I do garnka!

Julian Tuwim „Warzywa”
PAŹDZIERNIK 2013

Nasza szkoła od wielu lat realizuje programy edukacyjne, „Trzymaj Formę!”, „Żyj smacznie
i zdrowo”, „Jedz witaminy i wracaj do zdrowia”, dotyczące prawidłowego odżywiania i promocji
aktywnego stylu życia. Przypominamy ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA:
1. Jedz posiłki regularnie, co najmniej cztery w ciągu dnia.
2. Bądź codziennie aktywny fizycznie – ruch korzystnie wpływa na
sprawność i prawidłową sylwetkę.
3. Pij codziennie odpowiednią ilość wody (od 1,5 do 2,5 litra).
4. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty
znajdujące się na dole piramidy.
5. Pij mleko lub spożywaj codziennie produkty mleczne, takie jak
jogurty, sery.
6. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce.
7. Jedz codziennie produkty z grupy – mięso, ryby, jaja, które są
źródłem wielu składników odżywczych (żelaza i białka).
8. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych.
9. Zmniejszaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów.
10. Unikaj słonych produktów, odstaw solniczkę.
PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA
***

Zagadki pani Izy
1. Jaka to głowa,
duża czy mała,
z zielonych liści
składa się cała?

2. Ma gruby brzuszek,
i ogonek mały.
Będzie z niego
barszczyk doskonały.

3. Latem w ogrodzie
wyrósł zielony.
A zimą w beczce
leży kiszony.

4. Każdy z was odgadnie
łatwo tę zagadkę,
ma bielutki korzeń
i zieloną natkę.

***

Biblioteka poleca…
Wszyscy znamy baśń o złotej rybce. Z pewnością większość z nas nie
miałaby nic przeciwko temu, żeby spełniła jakieś trzy nasze najskrytsze życzenia...
I tu być może pojawiłby się problem. O co prosić?
„Pozłacana rybka”, książka do lektury której chcę was zachęcić, niewiele
ma jednak wspólnego z baśnią. Już sam tytuł sugeruje, że pozłacana rybka ma
mniejsze możliwości niż jej baśniowa odpowiedniczka. Boleśnie przekonuje się
o tym czternastoletnia Alicja. Złotą rybką obdarowuje swojego pięcioletniego
przyrodniego brata Fryderyka. Chłopiec jest nieuleczalnie chory, jego stan ciągle
się pogarsza. Kiedy zaczyna rozumieć, że rybka mu nie pomoże, stwierdza, że
widocznie nie jest złota, a tylko pozłacana...
Choroba brata powoduje przewartościowanie w życiu Alicji. Dziewczyna nie
potrafi wybaczyć rodzicom rozwodu. Ma pretensje, głównie do ojca, że założył nową rodzinę, że ma
kolejną żonę i syna. Początkowo niechętna chłopcu, nie potrafi się oprzeć jego uwielbieniu i obdarza go
prawdziwie siostrzanym uczuciem. Czas choroby i odchodzenie Fryderyka to okres przyspieszonego
dorastania Alicji. Bezsilność powoduje, że odnajduje siłę do działania tam, gdzie inni nie chcą, czy też boją
się włączyć. Jako jedyna w klasie ma odwagę pomagać koleżankom zmagającym się z poważnymi
problemami. Wystawia nawet na próbę swoją długoletnią przyjaźń. W chwilach osamotnienia pisze piękne
listy do siebie samej.
Co zmienią w życiu Alicji tak bolesne zmagania z losem? Zachęcam do lektury książki Barbary
Kosmowskiej. Zachęcam nie tylko młodzież, bo to literatura typowo familijna.
Opracowała Joanna Brandys
PAŹDZIERNIK 2013

Szkolne aktualności...
Taki właśnie tytuł otrzymała niezwykła książka stworzona przez
pacjentów biorących udział w cyklu spotkań literacko-plastycznych
poświęconych bajkoterapii.
Inicjatorem akcji była Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom działająca
w Warszawie. Organizacja ta niesie pomoc chorym dzieciom i ich rodzinom,
refundując koszty związane z chorobą. Projekt współfinansowało Biuro Kultury
Urzędu m. st. Warszawy. Pacjenci naszego szpitala „dołożyli” do projektu swoją
cegiełkę. Na zajęciach powstały dwa opowiadania: „O tym, jak zielony wąż
obronił różę o imieniu Ronia” oraz „O tym, jak powstało jezioro ropucha Grzegorza”.
Dzieci z wielkim entuzjazmem przystąpiły do wymyślania bajek
i wykonania pięknych ilustracji. Zapał i ogromne zaangażowanie widać było
podczas wszystkich zajęć. Spotkania literackie prowadził pisarz – pan Marek
Samselski, który skrzętnie notował wszystkie „bajkowe” pomysły małych
pacjentów. Ilustracje do bajek powstały pod kierunkiem artysty plastyka – pana
Edwarda Karasiewicza, który udzielał fachowych rad. W zajęciach uczestniczyli
uczniowie oddziału chirurgii ogólnej, neurochirurgii z neurologią oraz
pediatrii.
Projekt realizowany był w naszym szpitalu, w Centrum Zdrowia
Dziecka oraz w placówkach przy ul. Kopernika i przy ul. Litewskiej.
3 października 2013 w Muzeum Władysława Broniewskiego
w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu
i przekazanie książek „Zdrowa porcja bajek” pedagogom warszawskich
szkół szpitalnych.
Opracowała Joanna Podemniak
***

W ramach obchodów Roku Juliana Tuwima 10 października
2013 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia poświęcone twórczości poety.
Z tej okazji mali pacjenci obejrzeli teatrzyk lalkowy, w którym
wykorzystano następujące wiersze: „Lokomotywa”, „Okulary”,
„Rzeczka”, „Zosia Samosia”, „Spóźniony słowik”, „Ptasie plotki”,
„Idzie Grześ przez wieś”, „Cuda i dziwy”. Widzowie
bardzo żywo reagowali na przygody bohaterów, a po
przedstawianiu odgadywali tytuły utworów Tuwima,
których inscenizację obejrzeli. Później wszystkie dzieci uczestniczyły w zabawach
muzycznych, akompaniowały na instrumentach perkusyjnych i zatańczyły z chustą
animacyjną pląs do piosenek „Ptak” i „Trudny rachunek”.
Na zakończenie spotkania ogłoszono konkurs plastyczny na ilustrację do wierszy
Juliana Tuwima. Powstało wiele wspaniałych prac. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.
Opracowała Iwona Kowalczyk
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Arcydzieła malarstwa
Starożytni
Egipcjanie
stworzyli
jedną
z najwspanialszych cywilizacji w historii ludzkości.
Malarstwo egipskie było bardzo dekoracyjne.
Starożytni twórcy lubili nasycone, jaskrawe barwy.
Równie chętnie jak wielkich faraonów, uwieczniali
pracę zwykłych ludzi, ich zwyczaje i obrzędy, a także
rośliny i zwierzęta. Charakterystyczną cechą sztuki egipskiej jest związek obrazu
z pismem hieroglificznym. Malowidłom towarzyszyły hieroglify, czyli znaki
pisarskie, które opowiadały o tym, co przedstawiają namalowane sceny.
Artyści egipscy opracowali ścisłe zasady przedstawiania postaci ludzkiej,
czyli kanon. Władców ukazywano jako osoby młode, bez jakichkolwiek wad.
Postacie ważniejsze były większe od pozostałych. Najlepsze proporcje miało ciało
ludzkie, które mierzyło 18 pięści, cztery łokcie lub 24 szerokości ręki. Głowę,
nogi, biodra ukazywano z profilu, a szerokie, masywne ramiona i oko
z przodu. Obydwie stopy przedstawiano z boku, zawsze od strony dużego
palca.
Dla malarstwa egipskiego charakterystyczny
jest pasowy układ kompozycji. Najniższy pas
malowidła oznaczał pierwszy plan, czyli to, co jest
najbliżej nas. Pasy wyższe to kolejne plany.
Postacie z drugiego i trzeciego planu miały tę
samą wielkość co z pierwszego.
Do naszych czasów zachowało się wiele malowideł na ścianach
grobowców i świątyń. Zadziwiają one swą potęgą i niezwykłością.
Opracowała Iwona Kowalczyk
***

Instrumenty znane i nieznane
Suzafon jest instrumentem dętym blaszanym z grupy aerofonów ustnikowych. Jego kształt
zaprojektowano tak, by można było na nim grać podczas marszu. Instrument ten ma bardzo
dużą czarę głosową, która znajduje się nad głową grającego. Suzafon potocznie nazywany jest
słoneczkiem i stosowany w orkiestrach dętych oraz muzyce jazzowej. Powstał podobno na
życzenie jednego z muzyków amerykańskiej wojskowej grupy muzycznej. Nowoczesne
suzafony tworzone są obecnie z włókna szklanego.
Drewienka należą do instrumentów perkusyjnych o nieokreślonej wysokości dźwięku,
a dokładniej do grupy idiofonów uderzanych. Drewienka to instrument samobrzmiący,
służący głównie do nadawania rytmu. Źródłem dźwięku jest drganie całości lub części
instrumentu. Ich nazwa CLAVE (klawesy) wywodzi się z Kuby. Instrument ten jest
szczególnie popularny w muzyce afrokubańskiej. Tradycyjne drewienka były robione
z drewna, obecnie wytwarzane są z również z plastiku i metalu. Na instrument składają się
dwa drewienka o długości 20-30 cm utrzymywane przy pomocy kciuka i palca wskazującego.
Bandoneon jest często mylony z akordeonem. Został zbudowany w Niemczech,
w 1854 r. przez Heinricha Banda (nazwa instrumentu pochodzi od jego nazwiska).
Pierwotnie miał to być instrument przeznaczony do grania muzyki religijnej.
Z czasem stał się jednak instrumentem folkowym. Obecnie dźwięki bandoneonu
można usłyszeć podczas pokazów tanga. Klawiatura instrumentu posiada dwa
charakterystyczne ustawienia – jedno dla dźwięków otwierających i jedno dla
zamykających.
Opracowała Joanna Podemniak
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1. kapusta
2. burak
3. ogórek
4. pietruszka

W gazetce wykorzystano:
- wiersz: J. Tuwima „Warzywa”
- materiały ze strony internetowej: www. zachowajrownowage.pl

