GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 86
w SZPITALU DZIECIĘCYM ul. Niekłańska
i w WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM ul. Szaserów
NUMER 76
ROK SZKOLNY 2012/2013

WYDANIE Z OKAZJI DNIA MATKI
Ona jedna dostrzegała
w durnym świecie tym jakiś ład,
własną piersią dokarmiała,
oczy mlekiem zalewała.
Wychowała, jak umiała,
a gdy wyjrzał już człek na świat,
wziął swój los w ręce dwie
i nie w głowie mu było, że…
Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt,
Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd.
Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec,
Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy jego rzecz.
A tym czasem człeka trawił,
spać nie dawał mu taki mus,
żeby sadłem się nie dławić,
lecz choć trochę świat poprawić.
Nieraz w trakcie tej zabawy
świeży na łbie zabolał guz,
człowiek jadł z okien kit,
lecz zanucić mu było wstyd:
Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt,
Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd (…)
Wojciech Młynarski „Nie ma jak u mamy”
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Wszystkim Mamom
z okazji Ich święta
święta
składamy najserdeczniejsze
życzenia!
Biblioteka poleca…
Dwie siostry, dwa charaktery, jeden chłopak...
Marzena nie wyobraża sobie życia bez sportu, świetnie pływa i żegluje. Jest
zdolna, oczytana, elokwentna, właśnie rozpoczyna studia. Ania woli szachy
i komputer. Jest uzdolniona matematycznie, pasjonuje się szachami i kryptologią1.
Marzena lubi pisać listy, Ania wstydzi się swojej dysleksji. Marzena flirtuje i łamie
serca, Ania nieśmiało czeka na wielką miłość. Mają swoje problemy, jak każdy.
Podchodzą jednak do nich w zupełnie odmienny sposób. „Jak ci się rzeczywistość nie
podoba, to ją zmień. A jak nie chcesz nic zmieniać, to nie narzekaj.” Słowa
wypowiedziane przez Marzenę pod wpływem emocji, a skierowane do jej młodszej
siostry, można uznać za motto tej wciągającej opowieści. Wciągającej, bo powieść
czyta się jednym tchem. Wiele tu pytań, na które każdy czytelnik musi sam sobie odpowiedzieć
w kontekście splotu wydarzeń, które są udziałem obu bohaterek. Pytań bardzo istotnych z punktu widzenia
kontaktów międzyludzkich i funkcjonowania w lokalnej społeczności.
Marzena nie lubi schodów. Ciekawe dlaczego?
Opracowała: Joanna Brandys

Moje życie miało imię dziewczęce,
Imię jasne jak konwalie pierwsze,
Rwane w trawie błyszczącej o świcie
Przez lilijne szopenowe ręce.
Tym imieniem, promieniami tkanym,
Lśniące liście leśne szeleściły,
Bzy majowe, zroszone perliście,
Tym imieniem pachniały kochanym...
A gdy niebo z wolna wieczorniało,
Gdy przez wyże wiała cisza polna,
W ciepłym wiewie i w jaskółczym świrze,
W każdym drzewie to imię szumiało.
...W opalowym mgieł zmierzchowym dymie
Coś rozwiało się obłokiem zwiewnym,
Smętkiem rzewnym duszę rozśpiewało:
Jakże było memu życiu na imię?
Julian Tuwim „Imię”
1

Kryptologia-dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem
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Szkolne aktualności...
Dnia 15 maja 2013 r. z okazji Święta Polskiej Muzyki i Plastyki odbyły
się zajęcia poświęcone kompozycji w plastyce i muzyce. Uczestnicy spotkania
poznali życie i twórczość Witolda Lutosławskiego, obejrzeli prezentację o
kompozycji w sztuce, rozwiązywali zadania na tablicy interaktywnej, wspólnie
zaśpiewali piosenkę „Pióreczko”, akompaniowali na instrumentach perkusyjnych do utworów „Idzie
Grześ” i „Rzeczka”. Na zakończenie spotkania dzieci wykonały pianino techniką origami.

***
Warsztaty poświęcone Międzynarodowemu Dniu Muzeów i Nocy Muzeów odbyły się
w naszej szkole 20 maja 2013 r. Na spotkaniu uczniowie poznali historię tego święta i plakaty promujące
tegoroczne obchody. Obejrzeli prezentację o historii i zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Na
zajęciach odbyły się dwa konkursy: kto najszybciej rozpozna arcydzieła
mistrzów i która grupa, na podstawie planu miasta, wypisze najwięcej muzeów.
Uczestnicy spotkania przygotowali także 4
wystawy:
• W świecie książki
• Muzeum sztuki ludowej
• Prace mistrza Makowskiego
• Historia w obrazach
W czasie zajęć uczniowie wykazali się wiedzą, dobrą organizacją
pracy, ogromnym zaangażowaniem i wrażliwością estetyczną. Z dumą prezentowali własne dzieła.

***
Od wielu lat nauczyciele naszej szkoły biorą udział w programie „Wspieranie
edukacji ekologicznej w placówkach m. st. Warszawy”. W tym
roku uczestniczyliśmy w „Akcji segregacji”. W ramach programu
ogłoszony został konkurs dla nauczycieli na prezentację
multimedialną. Nauczycielka naszej szkoły pani Iwona Kowalczyk przygotowała
prezentację „Segreguj śmieci – to się opłaca”. Z niecierpliwością czekamy na
rozstrzygnięcie konkursu!
W kwietniu i maju ośmioro nauczycieli prowadziło ekologiczne
warsztaty edukacyjne z dziećmi i ich rodzicami. Zajęcia miały na celu
prezentację nowych zasad zagospodarowywania odpadów w Warszawie.
W dniach 16 i 17 kwietnia 2013 r. odbyły się dwa spotkania w sali
konferencyjnej
szpitala.
Uczniowie
poznali
powody
zmian
dotychczasowego sposobu segregowania śmieci, dowiedzieli się, jak od
1 lipca będziemy rozdzielać domowe odpady, jakich pojemników lub
worków będziemy używać. Zdobyte wiadomości mogli zaprezentować podczas rozwiązywania różnych
zadań edukacyjnych na tablicy interaktywnej oraz praktycznej nauki segregowania
śmieci do czerwonego, zielonego lub czarnego worka. Na
zakończenie cyklu zajęć dzieci wykonały prace plastyczne na
konkurs. Powstało wiele wspaniałych plakatów promujących
nowy sposób segregowania odpadów.
Planujemy kontynuować akcję i przeprowadzić
w czerwcu kolejny cykl zajęć z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
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Instrumenty znane i nieznane
Czelesta lub celesta (z wł. celeste – niebiański) to instrument perkusyjny zbudowany
w 1886 r. Posiada klawisze, które uruchamiają młotki. Te zaś uderzają w metalową płytkę.
Pedał umożliwia wybrzmienie delikatnego dźwięku. Czelestę możemy usłyszeć m. in. w
tańcu wróżki z baletu P. Czajkowskiego „Dziadek do orzechów”.
Akordeon to instrument dęty miechowy. Posiada klawiaturę, guziki basowe i miech,
który wprowadza powietrze do instrumentu. Klawiatura zajmuje prawą stronę akordeonu i
służy do grania melodii. Natomiast lewa strona – basowa – składa się z małych guzików,
które umożliwiają wykonywanie akompaniamentu. Nad klawiaturą umieszcza są rejestry.
Włącza się je, by zmienić barwę instrumentu. Akordeon kojarzony jest m. in. z francuską
muzyką taneczną. Może być też instrumentem solowym; często wchodzi również w skład orkiestr
rozrywkowych.
Burczybas – inaczej zwany bąkiem lub bukiem wchodzi w skład instrumentów perkusyjnych
(źródłem dźwięku jest membrana). Burczybas przypomina wyglądem beczkę zamkniętą
drewnianym denkiem lub skórzaną membraną. Na tym instrumencie gramy pociągając za
końskie włosie zwilżoną ręką lub rękawicą natartą kalafonią. Powoduje to drgania membrany.
Burczybas spotykamy na Kaszubach i Ziemi Chełmińskiej.
Rożek angielski należy do instrumentów dętych drewnianych. Jest altową odmianą oboju. Ma czarę
głosową w kształcie gruszki. Pierwsze instrumenty były bukowato wygięte i nazywane w
Polsce krzywoszami. Około 1820 roku wprowadzono w rożkach angielskich klapy
i włączono do składu instrumenty orkiestry symfonicznej.
Opracowała: Joanna Podemniak

Słowniczek liturgiczny
Baldachim – ozdobna (haftowana) osłona z materiału rozpięta albo wsparta na
drążkach, niesiona nad kapłanem podczas procesji z Najświętszym Sakramentem.

Feretron – figura lub obraz malowany dwustronnie, noszony podczas procesji religijnych.

Melchizedek – uchwyt w kształcie sierpa do podtrzymywania hostii w monstrancji.

Łódka – metalowe naczynie przeznaczone do przechowywania kadzidła. Z łódki
wsypuje się kadzidło do kadzielnicy (trybularza) podczas liturgii. Nazwa pochodzi
od kształtu naczynia.

Trybularz – używana w kościele kadzielnica, do której na rozżarzone węgle sypie się
kadzidło.
Opracował: ks. Robert Mikusek
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