GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 86
w SZPITALU DZIECIĘCYM ul. Niekłańska
i w WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM ul. Szaserów
NUMER 96
ROK SZKOLNY 2014/2015

WYDANIE Z OKAZJI DNIA PRAW ZWIERZĄT
Zanim uderzysz swego psa
(Był nieposłuszny,
Znów coś spsocił),
Spójrz w oczy psu Pies w oczach ma
Tyle wierności i dobroci...
Już
ręka
sama
w dół
opadnie.
Drapiąc psie ucho,
Głosem echa
- Nieładnie - mówisz mu – nieładnie!
A pies do ciebie się uśmiecha.
Wystarczy tyci, o, kikutek,
Żeby jak muchę przegnać smutek.
Bo przez uczonych jest stwierdzone:
Że pies uśmiecha się ogonem!

Ryszard Marek Groński „Uśmiech psa”
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Dzień Praw Zwierząt
22 maja przypada Dzień Praw Zwierząt, obchodzony w Polsce
od 1997 r. Wprowadzony został z inicjatywy Klubu Gaja po kampanii
„Zwierzę nie jest rzeczą”. Za znęcanie się nad zwierzętami nasze prawo
przewiduje karę do 2 lat ograniczenia lub pozbawienia wolności.
Ponadto sąd może odebrać prawo do posiadania zwierząt na okres od
roku do 10 lat. Ustawa o ochronie zwierząt zabrania trzymania ich na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu
doby oraz w sposób powodujący uszkodzenie ciała lub cierpienie i pozbawiający zwierzę swobody ruchu.
Osoba, która zauważy porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma
obowiązek zawiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję.
***
Poniżej prezentujemy artykuł o prawach zwierząt napisany
uczennicę jedenastoletniej Julii.

przez naszą

Ochrona zwierząt i ich prawa na świecie
Możliwe, że o tym nie wiecie, ale np. w Stanach Zjednoczonych działa policja dla zwierząt –
SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Są też jej pododdziały np. HSPCA, który działa
w Huston.
Tamtejsi funkcjonariusze odpowiadają rocznie na tysiące wezwań dotyczących okrucieństwa
wobec zwierząt. Następnie zawożą cierpiące zwierzęta do siedziby SPCA w danym mieście. W
siedzibie policji dla zwierząt znajduje się klinika weterynaryjna i schronisko, w którym zwierzęta
czekają na adopcję.
Wykwalifikowani policjanci spotykają się codziennie z wieloma przykładami okropnych
zaniedbań zwierząt, które nieraz prowadzą do ciężkich chorób lub nawet śmierci. Coraz częściej
zdarzają się przypadki, kiedy właściciele nie są w stanie zapewnić należytej opieki swoim
ulubieńcom, lecz i tak podejmują decyzję o zakupieniu lub przygarnięciu zwierzaka.
Chciałabym uświadomić niektórym ludziom, że postępują źle i dać do myślenia tym osobom,
które chcą sprawić sobie lub swojej rodzinie pupila.
UWAGA! Pamiętajcie, że zanim przygarniecie zwierzaka, musicie pomyśleć, czy będziecie mogli
o niego należycie dbać!
Warto wiedzieć, że:
zwierzę potrzebuje miłości i czułości,
musi regularnie dostawać jedzenie i picie,
każde zwierzę ma odmienne potrzeby i przed
wybraniem pupila warto się z nimi zapoznać.
CIEKAWOSTKA
Czy wiesz, że w Warszawie też działa Straż dla zwierząt?
Jeśli widzisz zaniedbywane zwierzę w twoim otoczeniu, zadzwoń pod nr telefonu 22 35 35 060 w dni
robocze od 1000-1600.
***

Zagadka pani Izy
Dwa koty mają razem 19 lat. Szary kot jest o 3 lata starszy od
pręgowanego. Dwa lata temu pręgowany kot obchodził szóste urodziny.
Ile lat mają koty?
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Dzieci wiersze piszą...
Wiec pamiętajmy o tym,
że zwierzęta też mają uczucia.
Mają prawa i mieszkają z nami,
choć niejeden je porzuca.

Dzisiaj, w tym wierszu,
przekażę wam ważną wiadomość.
O tym, że każdemu zwierzęciu
bezwzględnie należy się pomoc.
Zwierzęta potrafią myśleć
i potrzebują miłości.
A troskliwi właściciele,
muszą wiedzieć o odpowiedzialności.

Zapamiętajcie zasady,
które dziś wam przekazuję,
wtedy każde zwierzę
ma to, czego potrzebuje.

Julia lat 11

Bo ona na nich spada,
gdy przygarniają zwierzę,
które z pewnością chce żyć
w przyjemnej atmosferze.

***

Mamo, pobaw się ze mną!
A wiecie wy dzieci,
O czym ptaszek śpiewa,
Kiedy wiosną leci
Między nasze drzewa...
„O czym ptaszek śpiewa” M. Konopnicka
Przyszedł maj. Choć jeszcze dni bywają zimne i deszczowe, to słychać, jak
pięknie śpiewają ptaki. Spacerując z dziećmi, warto obserwować naturę,
a zwłaszcza ptaki.
Po jednym ze spacerów razem z Michaliną i Mikołajem zrobiliśmy ptaki
metodą origami.
Potrzebne nam były:
- kolorowe kwadraty,
- nożyczki,
- kredki.
Schemat składania poniżej.
Monika Culepa
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Szkolne aktualności...
Tradycją naszej szkoły są obchody Międzynarodowego Dnia
Muzeów. Z tej okazji zaproponowaliśmy uczniom „spacer” po
warszawskich muzeach. Wyruszyliśmy ze szpitala przy ulicy
Niekłańskiej. Pierwszą atrakcją na trasie naszej wycieczki był
Stadion Narodowy. Następnie dotarliśmy do Muzeum Wojska
Polskiego. Uczniowie obejrzeli film „Ocalić przeszłość dla
przyszłości”, o zbiorach i działalności tej placówki. Odwiedziliśmy
też Muzeum Narodowe. Uczestnicy zajęć otrzymali folder tego muzeum i zakładkę zapraszającą na nową wystawę
czasową „Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie”. Kontynuowaliśmy nasz spacer ulicą
Nowy Świat i dotarliśmy do ulicy Tamka. Na chwilę zatrzymaliśmy się w Muzeum Chopina. Po placówce
oprowadził nas kurator Maciej Janicki. Następnie odwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik. Nasi uczniowie mogli
sprawdzić, jak uzyskuje się energię z wiatru, wody oraz jak porusza się samochodzik napędzany baterią słoneczną.
Spragnieni nowych wrażeń wyruszyliśmy w dalszą drogę. Zatrzymaliśmy się w Bibliotece Uniwersytetu
Warszawskiego, aby podziwiać wspaniały ogród na dachu budynku. Kolejnymi atrakcjami naszej wycieczki były
Pałac Prezydencki i Zamek Królewski. Obejrzeliśmy film „Klucz jest w Zamku” o prowadzonej w tej instytucji
edukacji muzealnej. Na Rynku Starego Miasta odwiedziliśmy Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza i Muzeum
Historyczne m. st. Warszawy. Spacerując Aleją Solidarności, dotarliśmy do Muzeum Niepodległości. Po długiej
wędrówce zatrzymaliśmy się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Po muzealnych kanałach oprowadził nas Jacek
Kałużny. W drodze powrotnej do szpitala wstąpiliśmy do Zachęty. Tu każdy uczestnik spotkania otrzymał zadanie,
aby złożyć sześcian z informacjami o tej galerii. Nasz spacer zakończyliśmy w Muzeum dla Dzieci działającym
w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Na pamiątkę tych odwiedzin uczniowie zostali obdarowani wzorami
ludowych wycinanek i zeszytami kolorowego papieru.
Opracowała Iwona Kowalczyk
***

Instrumenty znane i nieznane
TRĄBKA to instrument dęty grający najwyższe dźwięki w grupie instrumentów
dętych blaszanych. Pierwsze trąbki wytwarzano z kości słoniowej, rogów
zwierzęcych, morskich muszli i drewna. Na egipskim malowidle sprzed 3000 lat
uwieczniono wizerunek trębacza na czele grupy żołnierzy. Trąbki wykorzystywano
z całą pewnością do celów wojskowych, podczas bitew grały one wraz z bębnami.
Używano ich również do grania fanfar (krótkich sygnałów, np. kolejowych,
harcerskich, żołnierskich ). W czasach średniowiecza i renesansu trąbka była cenionym instrumentem. Wykonywano
ją z kutej blachy zwiniętej w rurkę. Współczesna trąbka zbudowana jest z metalowej, zwiniętej rury zakończonej
czarą głosową. Posiada 3 wentyle (specjalne zawory, które włączają lub wyłączają w instrumencie dodatkowe rurki
przedłużające słup powietrza). W czarze głosowej można umieścić różnego rodzaju tłumiki, które zmieniają
natężenie lub wysokość dźwięku. Wsuwając lub wysuwając tłumik uzyskuje się jazzujący efekt „ła – ła”.
W orkiestrze symfonicznej są zwykle 2 – 4 trąbki. Dźwięki tego pięknie brzmiącego instrumentu możemy usłyszeć
również w orkiestrach dętych i jazzowych.
HARMONIJKA KLAWISZOWA inaczej zwana melodyką lub melodyjką. Jest to
klawiszowy instrument dęty, niewielkich rozmiarów. Posiada mały ustnik i klawisze (od 20 do
36). Aby uzyskać dźwięk, należy więc dmuchać w ustnik i jednocześnie naciskać odpowiedni
klawisz. Instrument ten może być również zaopatrzony w plastikową rurkę, która przedłuża
ustnik. Takie rozwiązanie umożliwia grę prawą i lewą ręką równocześnie. Brzmienie
instrumentu przypomina harmonijkę ustną i akordeon.
BĘBEN WIELKI nazywany jest też bębnem basowym, centralą lub taktownikiem. Ma niskie
brzmienie i razem z werblem służy do utrzymywania rytmu muzyki. Bęben wielki to największy
bęben w całym zestawie perkusyjnym; zbudowany jest z walcowatego korpusu drewnianego lub
metalowego o około metrowej średnicy, na który naciągnięto membranę. Dźwięk wydobywa się
za pomocą drewnianych pałek obciągniętych filcem lub owczą skórą. Pałeczkami uderza się po
obu stronach instrumentu. Dźwięki bębna wielkiego często łączone są w orkiestrze z uderzeniem
talerzy. Aby wytłumić wysokie dźwięki i podkreślić bas bębna wielkiego, należy do jego wnętrza
włożyć matę lub zwinięty materiał. Ten instrument dużych rozmiarów umieszczany jest na specjalnym statywie.
Opracowała Joanna Podemniak
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Pręgowany kot ma 8 lat, a szary – 11

W gazetce wykorzystano:
- wiersze: R. M. Grońskiego „Uśmiech psa” oraz Julii „Dzisiaj, w tym wierszu…”

