
 

LUTY 2015 

 

 

 

 

 

 
 

GAZETKA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  86 

w  SZPITALU  DZIECIĘCYM  ul. Niekłańska 
i w  WOJSKOWYM  INSTYTUCIE  MEDYCZNYM  ul. Szaserów  

 

NUMER 93 
ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

  WYDANIE ZIMOWE 
 

 
 

W lutym 

- poświęć głodnym ptakom dwie minuty! 

W lutym najsrożej 

mróz rządzi na dworze, 

śnieg prószy. 

Niech w lutym co rano 

głodne ptaki dostaną 

garść okruszyn! 

Życie 

głodnym ptakom 

dajesz z własnej ręki. 

I ptaka ratujesz, 

i ptasie piosenki. 
Jan Imarek „Dwie minuty dla głodnych ptaków” 
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Dzień 

Bezpiecznego 

Internetu  
 

 

10 lutego obchodzony był Dzień  Bezpiecznego Internetu (zainicjowany przez Komisję Europejską 

w 2005 r.). 

Wszystkie działania podejmowane w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu realizowane będą pod 

hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Organizatorzy podkreślają, że każdy internauta może 

przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym. Zwracają również uwagę, że dzieci 

i młodzież mogą wykorzystywać Internet w edukacji, w kontaktach z rówieśnikami i  jako formę twórczej 

rozrywki. Każdy ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. 

Surfowanie po Sieci nie jest zajęciem szczególnie skomplikowanym. Korzystania z Internetu można 

się nauczyć samemu, niezależnie od tego, ile ma się lat. Programy komputerowe są przyjazne dla 

użytkownika, ułatwiają poruszanie się po wirtualnym świecie i wykonują automatycznie skomplikowane 

operacje.  

Oczywiście nie wszyscy internauci używają Internetu w tym samym celu. Jedni wolą gry online, inni 

piszą blogi, a jeszcze inni przeglądają serwisy muzyczne. Jest też niestety grupa osób, która wykorzystuje 

Sieć, aby oszukiwać, szkodzić, psuć innym zabawę lub popełniać przestępstwa. Jeśli znasz internetowe 

zagrożenia, łatwiej będzie Ci ich uniknąć. Poniżej znajdziesz kilka pożytecznych rad, jak bezpiecznie 

poruszać się w Internecie. W razie jakichkolwiek wątpliwości i problemów zawsze pytaj rodziców lub 

nauczycieli. 

 
 

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu  
 

1. Włączaj komputer tylko wtedy, gdy ktoś dorosły jest w domu. 

2. Nie ufaj osobie poznanej przez Internet. Nigdy nie możesz być pewien, kim ona 

naprawdę jest. Mówi, że ma 8 lat, ale może mieć 40! 

3. Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez Internet! 

4. Gdy coś Cię przestraszy lub zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym dorosłemu. 

5. Nie zdradzaj nikomu swojego imienia ani adresu! Nie mów też, ile masz lat i do jakiej szkoły 

chodzisz. Nie podawaj numeru telefonu. 

6. Wymyśl sobie jakiś fajny nick, czyli internetowy pseudonim. Nie podawaj w nim daty urodzenia 

ani wieku, np. karolina1993 czy jacek14 – lepiej, żeby nikt obcy nie wiedział, ile masz lat. 

Wykorzystaj imię bohatera ulubionego filmu lub słowo z piosenki. Użyj swojej fantazji. Na pewno 

wymyślisz coś ciekawego! 

7. Używaj komunikatorów tylko do kontaktów ze znajomymi, o których wiedzą 

Twoi rodzice. Z komunikatorów i czatów korzystają też osoby o złych 

zamiarach i trzeba być bardzo ostrożnym. Ustaw komunikator tak, żeby nikt 

spoza listy kontaktów nie mógł Cię zaczepiać. 

8. Pomyśl kilka razy, zanim wyślesz wiadomość, e-maila czy smsa. Kiedy 

klikniesz „wyślij”, nie można już tego cofnąć. 

9. Nie dokuczaj innym. Pamiętaj, że w Internecie obowiązuje zasada nieużywania brzydkich słów. 

Traktuj innych tak, jak byś chciał, żeby Ciebie traktowano. 

10. Długie korzystanie z komputera szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu 

innych problemów, np. w szkole. Nie zapominaj o sporcie i innych rozrywkach, nie 

związanych z komputerami i Internetem. 
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Szkolne aktualności... 
 

Światowy Dzień Chorego ustanowiony został przez Jana Pawła II w maju 1992 roku w 75. rocznicę 

objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie papieża. 

11 lutego 2015 roku odbyły się w naszym 

szpitalu uroczyste odchody XXIII Światowego 

Dnia Chorego. Dostojnych gości i uczestników 

spotkania przywitała dyrektor szkoły, Alicja Kott. 

Na uroczystość przybył ksiądz biskup Marek 

Solarczyk. Zapewnił chore dzieci, że będzie się 

modlił w ich intencji, wspominał swój pobyt w 

szpitalu, życzliwie mówił o osobach dotkniętych 

chorobą i cierpieniem. Uroczystość uświetnił 

występ zespołu Klezmersi. 

 

 
*** 

Mamo, pobaw się ze mną! 
 

 
„...dzieci lubią misie, misie lubią dzieci”  

(J. Galewicz) 

 

     Przyszedł luty, zimy nie ma, dzieci chore i troszkę smutne, bo miały uczestniczyć 

w zabawie walentynkowej, a tu tylko szpital, a później leczenie w domu. 

   Trzeba jednak było zaradzić kwaśnym i zbolałym minkom. Na ratunek przyszedł zawsze sprawdzony 

przyjaciel – Miś Serduszko. Z okazji Dnia św. Walentego podarowałam 

dzieciom misie.  

Michalinka i Mikołaj rozpromienili się natychmiast i każde z nich 

przytuliło swojego misia do siebie. 

W mig każde z dzieci postanowiło namalować portret swojego pluszowego 

przyjaciela. 

Miś Mikołaja był duży i miał dodawać mu 

odwagi. 

Miś Michaliny był malutki i miał słuchać wszystkich tajemnic swojej małej 

właścicielki. 

Tak powstały portrety nowych przyjaciół.  

Tego dnia misie towarzyszyły dzieciom we wszystkich zabawach. 
 

Opracowała Monika Culepa 

 
*** 

Zagadka pani Izy  
 

 

W każdym zdaniu kryje się jakaś liczba. Musisz odnaleźć wszystkie i dodać do siebie. Jaki wynik 

otrzymasz? 
 

Janek uważnie patrzy na ekran komputera. 
O której jutro przyjmuje dentysta? 
 Ania odważyła się prowadzić pamiętnik internetowy. 
W dzień nigdzie się ćmy nie znajdzie. 
Mama szuka w Internecie przepisu na ciasto drożdżowe. 
Nie pokalecz sobie pięt na ścieżce. 
Wyłącz te ryczące głośniki! 
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3+1+2+10+100+15+4=135 

Biblioteka poleca… 
 

Właśnie zaczęły się wakacje i jest piękny, upalny dzień. SMS nie pozostawia 

złudzeń. Lutka spędzi popołudnie z Piotrkiem… A z Lutką Gucio koleguje się od 

zawsze. Chodzą do tej samej szkoły, można z nią o wszystkim pogadać, no po 

prostu dziewczyna – kumpel. I nagle na horyzoncie pojawia się Piotrek. Nie dosyć, 

że podoba się wszystkim koleżankom w klasie, nosi fajne ciuchy, ma odlotową 

fryzurę, to jeszcze zaprasza Julkę na obiad do domu. Trudno się dziwić, że na Lutce 

robi to niemałe wrażenie i natychmiast tą wspaniałą wiadomością dzieli się ze 

swoim przyjacielem Guciem. Chyba tylko grom z jasnego nieba zrobiłby na 

chłopaku większe wrażenie. Ziemia zadrżała w posadach. Ktoś śmiał umówić się 

z „jego” Lutką. Do rzeczywistości przywraca go własne odbicie w lustrze. Patrzy 

na niego pulchny okularnik z byle jaką fryzurą, po obfitym babcinym obiadku z podwójnym schabowym. 

To przełomowy dzień w jego trzynastoletnim życiu…  

Co zrobił Gucio, żeby Lutka to właśnie na niego zwróciła uwagę? Jak to się stało, że nagle zaczęły 

go zauważać inne dziewczyny z klasy? Jaką tajemnicę skrywała Lutka i jakie Piotrek miał kłopoty? No 

cóż, na te pytania można uzyskać odpowiedź dopiero po lekturze książki Marcina Pałasza „Licencja na 

zakochanie”. Książki o przyjaźni, samoakceptacji, pierwszych uczuciach i trudnej sztuce otwierania się na 

problemy wieku dojrzewania. 
Opracowała Joanna Brandys 

 

*** 

Instrumenty znane i nieznane 
 

MANDOLINA  - strunowy instrument muzyczny z rodziny chordofonów, który posiada cztery 

pary strun (źródłem dźwięku jest szarpana struna). Współczesna mandolina to nieduży 

instrument. Ma on okrągłe i dość płytkie pudło rezonansowe oraz krótki gryf. Mandolina 

wywodzi się z miniaturowej lutni. Była dawniej instrumentem charakterystycznym                                                                        

dla wiejskiego i miejskiego folkloru we wschodniej i południowej Europie. Wraz 

z napływem emigrantów do USA, mandolina zaczęła być również popularna w 

Ameryce. Dźwięki mandoliny słychać w muzyce bluesowej, folkowej i country. 

Instrument ten używany jest do gry solowej i zespołowej, np. w orkiestrze 

mandolinowej. 
 

TABLA to instrument perkusyjny z rodziny membranofonów, wynaleziony 

w Indiach. Pochodzenie i  powstanie tabli jest tematem polemik i sporów. Na 

rzeźbach w jaskiniach w Bhaja, datowanych na 200 r. p.n.e., możemy 

zobaczyć postacie grające na tablach. Instrument ten to para bębenków z 

gliny, miedzi lub drewna pokrytych kozią skórą. Membrany bębenków 

naciąga się rzemieniami. Mniejszy bęben nosi nazwę dayan, a większy bayan. 

Na tabli gra się całymi dłońmi lub tylko palcami. Dźwięki tabli wzbogacają 

klasyczne indyjskie śpiewy i tańce. Tabla traktowana jest też jako instrument 

solowy. W II połowie XX wieku tablę zaczęto wykorzystywać również 

w europejskiej i amerykańskiej muzyce popularnej oraz jazzie. 
 

 HARMONIA PEDAŁOWA to typowo polski instrument ludowy. Spotykamy go 

u wiejskich muzykantów, głównie na Kurpiach, w Radomskiem i Świętokrzyskiem. 

Popularnie instrument nazywany jest „pedałówką” ze względu na swą budowę: dwa 

miechy nożne (pedały) połączone są  metalową lub mosiężną rurką z korpusem 

właściwego instrumentu. Na harmonii pedałowej gra się więc wyłącznie w pozycji 

siedzącej. Pierwsze polskie harmonie pedałowe wykonano w 1900 r. w warszawskiej 

pracowni Piotra Stamirowskiego. 
 Opracowała Joanna Podemniak 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W gazetce wykorzystano:  

- wiersz: J. Imarka „Dwie minuty dla głodnych ptaków”  
- materiały ze stron internetowych: www.rozwinskrzydla.if, www.komputerswiat.pl/, www.sieciaki.pl/ 
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