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WYDANIE PAŹDZIERNIKOWE
Pogodnie, cicho i uroczyście
spływają z wolna na ścieżkę liście,
a gdy śpieszymy do szkoły drogą,
raźnie szeleszczą, szumią pod nogą.
Kiedy wiatr zdrowy zachwieje dębem,
strząsa zeń liście z falistym wrębem.
Jesiony ronią liście pierzaste,
a klony sieją – pięciopalczaste.
Brzozie, topoli, grabowi, lipie
wiatr zrywa liście i sypie, sypie,
a czasem z góry lecą znienacka
kasztany: lśniące, brunatne cacka.
Patrzmy na drzewa i śledźmy bacznie,
gdzie w liściach kasztan skrył się nieznacznie,
bo wstyd by było naszemu gronu
szukać kasztana pod drzewem… klonu.

Leopold Staff „Jesienne liście”
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Światowy Dzień Origami
Origami (jap. 折り紙) – sztuka składania papieru, pochodząca z Chin, rozwinięta w Japonii
i dlatego uważa się ją za tradycyjną sztukę japońską. Przyjmuje się, że praktyka składania papieru
powstała ok. roku 700. Popularnym zwyczajem wśród arystokratów było ozdobne zawijanie listów
i prezentów w wartościowy papier. Origami jest przedmiotem nauczania w japońskich szkołach
podstawowych. Japończycy uważają, że origami pomaga w nauce matematyki, geometrii. Ćwiczy
precyzję, sprawność manualną, koncentrację oraz wykonywanie zadań według ściśle określonej
kolejności. Najbardziej rozpowszechnioną formą z papieru w Japonii jest żuraw, który symbolizuje
szczęście i życie. Pierwszy podręcznik origami przedstawiał aż 49 sposobów wykonania żurawia.
Tradycyjne origami polega na tworzeniu figur z kwadratowego arkuszu papieru poprzez zaginanie,
bez użycia kleju i nożyczek. Obecnie istnieje wiele odmian origami, między innymi origami modułowe,
które umożliwia wykonanie przestrzennych figur z wielu, połączonych ze sobą, małych elementów
z origami.
Dzisiaj istnieje niezliczona ilość przedmiotów, którą można odwzorować za pomocą złożenia
kartki. Są papierowe dekoracje do domów, papierowe rzeźby. Wielu artystów inspiruje się papierowym
origami, tworząc dzieła z innych materiałów. Można spotkać meble, biżuterię czy domy o podobnych
kształtach.
Czy tworzyliście kiedykolwiek samoloty, stateczki czy żabki z papieru? W Światowy Dzień
Origami chcemy zachęcić wszystkich do wyczarowania czegoś z papieru. Własnoręcznie wykonane
origami może być wspaniałym prezentem, opakowaniem na prezent, zabawką czy dekoracją.
Zapraszamy do składania i życzymy udanej zabawy.

***

Biblioteka poleca…
Dwunastoletni Dwight uważany jest za klasowego frajera i dziwaka. Jedno w czym
jest dobry to origami, sztuka składania papieru. Chłopak nie tylko potrafi wyczarować
cuda na podstawie instrukcji, ale jest bardzo kreatywny i wymyśla własne wzory.
Jednym z nich jest pacynka papierowego Yody z „Gwiezdnych wojen”. Pacynka,
z którą się nie rozstaje i której przypisuje magiczną moc. I rzeczywiście różne sprawy
szkolne przybierają tajemniczy obrót. Papierowy Yoda zaczyna przewidywać przyszłość
i rozwiązywać różne „nastoletnie” kłopoty, traktując swego właściciela jako medium.
Popularność Dwigta w szkole gwałtownie rośnie, pytaniom do Yody nie ma końca.
„Dziwny przypadek papierowego Yody” to książka o małych i dużych problemach
świeżo upieczonych nastolatków. O tym, jak radzić sobie z nieprzewidzianymi
sytuacjami, niepowodzeniami, pierwszymi uczuciami. Książka napisana niestandardowo
i dowcipnie. Kończy się oczywiście wzorem papierowego Yody według pomysłu
Dwihta. Polecam.
Opracowała Joanna Brandys
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Arcydzieła malarstwa
Każdy obraz opowiada swoją własną, niepowtarzalną historię.
Niektóre dzieła utrzymują się w społecznej świadomości przez stulecia,
inne natomiast umykają naszej uwadze i pozostają niezapamiętane.
Przyglądając się uważnie powierzchni płótna, w wielu przypadkach
można odkryć niezwykłe detale, szczegóły i akcenty, które ożywiają te
dzieła i zmieniają nasze spojrzenie na najbardziej rozpoznawalne obrazy
w historii sztuki.
Wpatrując się w obraz Johannesa Vermeera Dziewczyna z perłą
pierwszym detalem przyciągającym nasz wzrok jest połyskująca perła,
zwisająca z ucha dziewczyny. Jednak klejnot ten jest w istocie jedynie
plamą pigmentu na płótnie. Malarz dwoma zręcznymi pociągnięciami
białej farby oszukał mózg widza. Gdy się lepiej przyjrzymy temu
szczegółowi, to zauważymy brak zapięcia kolczyka. Bardzo ważną
i cenną wartością w twórczości Vermeera jest umiejętność posługiwania
się iluzją optyczną, która odwołuje się do doświadczeń i wyobraźni
wzrokowej.
Przez wiele stuleci artyści doskonalili różne
techniki, aby odtworzyć trójwymiarową
rzeczywistość. Z tą praktyką zrywa Maurites
Escher w swojej grafice Relativy (Względność).
To zagadka stworzona przez artystę, niezwykła
scena, jakby ze snu. Widzimy budynek ze
sklepionymi przejściami i schodami, po których
wędrują
ludzie.
Podłoga
w
jednym
pomieszczeniu to ściana w innym. Na pozór
wszystko jest realne, ale przedstawiona sytuacja
nie mogłaby mieć miejsca. Nie sposób
stwierdzić, które schody prowadzą w górę,
a które w dół. Kierunki są względne, inne dla
każdej z postaci. Artystę inspirowały złudzenia
optyczne i modele matematyczne. Wydaje się, że
dzieło
przeczy
rzeczywistości,
ale
skonstruowanie przedstawionego budynku jest
wykonalne. Po niektórych schodach nie dałoby
się jednak chodzić. Ten obraz przypomina, że
sztuka jest iluzją, a twórca potrafi wykreować
nierealny świat.
Opracowała Iwona Kowalczyk

***

Zagadka pani Izy
W klasie jest co najmniej 20 uczniów, lecz nie mniej niż 30.
Widomo, że jeśli ustawią się trójkami, to zostanie 1 uczeń.
Jeśli ustawią się czwórkami, również zostanie 1 uczeń. Ilu jest
uczniów w klasie?
A) 29
B) 25
C) 28
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Mamo, pobaw się ze mną!
„....Choć komputer to nie człowiek,
trzeba dbać o jego zdrowie..
Na wirusa mam gotowy,
program antywirusowy”
A. Galica
W dzisiejszych czasach dzieci nieustannie korzystają z telefonów,
laptopów i tabletów, ciężko odciągnąć je od komputera. Pomyślałam
przewrotnie: po co odciągać, lepiej zaproponować im coś, co połączy czas
spędzony przy komputerze z czymś, co dziecku sprawi przyjemność i będzie
wspierać jego rozwój. Nowoczesne technologie także pomagają rozwijać
zdolności plastyczne. Takie połączenie stwarza tablet graficzny. Michalina
i Mikołaj postanowili przetestować to urządzenie.
Potrzebne będą:
1. komputer.
2. tablet graficzny.
Powstały świetne prace. Nie bójmy się nowinek cyfrowych. Młodzi artyści
do dzieła!
Monika Culepa

***
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DZIEŃ MYCIA RĄK
„Mydło lubi zabawę, w chowanego pod wodą,
każda taka zabawa jest wspaniałą przygodą”
Chyba większość polskich dzieci zna tę piosenkę Fasolek. Ale nie tylko dzieci powinny wziąć sobie
do serca jej słowa. By zwrócić uwagę na problem brudnych rąk, UNICEF zainicjował w 2008 roku
obchody Światowego Dnia Mycia Rąk.
Dla wielu z nas jest to prozaiczna czynność.
Na naszej skórze żyją różne drobnoustroje,
które zostawiamy na wszystkich przedmiotach
przez nas dotykanych. Zostawiają je także inne
osoby. W ten sposób wciąż je przenosimy.
Mycie mydłem rąk i dezynfekcja pozwalają
nam
pozbyć
się
większości
bakterii
i drobnoustrojów. Ręce myjemy po wyjściu
z toalety, przed jedzeniem, po jeździe
autobusem, czy po spacerze.
Pamiętajmy, by dokładnie myć ręce
w ciepłej wodzie z mydłem przez ok. 20-30
sekund, a następnie je zdezynfekować. Dzięki
temu mamy szansę uchronić się od wielu
groźnych chorób, w tym grypy, zatruć
pokarmowych i Covid 19.
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