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Świat otulił śnieg ze szronem. 
Nie będziemy siedzieć w domu! 
Zdrowo mróz zaczerpnąć w płuca 
i śnieżkami się porzucać! 
 
Fajnie z góry mknąć na sankach  
lub w hokeja strzelać bramki. 
Da ci zdrowie sport i ruch. 
W zdrowym ciele – zdrowy duch.  

M. Przewoźniak  
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

LUTY 2014 

             
Nadeszły długo oczekiwane ferie zimowe. 

Pamiętaj! Ferie udane to ferie bezpieczne !!! 
Dlatego: 

 
1. Zjeżdżaj na sankach lub na nartach w miejscach położonych daleko od  jezdni! 
2. Nie zjeżdżaj z górek porośniętych drzewami! 
3. Do jazdy na nartach lub snowboardzie wybieraj łagodne, odpowiednie do 
     swoich możliwości stoki. Kiedy zjeżdżasz na nartach, snowboardzie załóż ochronny kask. 
4. Jazdę na łyżwach trenuj  tylko na lodowisku! 
5. Nie wchodź na zamarznięte stawy, jeziora, glinianki, kanały i rzeki , nawet jeśli mróz jest duży, a lód – 

jak Ci się wydaje – gruby ! 
6. Zawsze idź lewym poboczem szosy! Do ubrania i plecaka koniecznie przyczep światełko odblaskowe –

po zmroku będziesz widoczny z daleka ! 
7. Nie rzucaj w kolegów twardymi śnieżkami. Nigdy nie celuj w twarz!  
8. Dokarmiaj ptaki! Syp ziarno i okruchy chleba, przygotuj ptasie przysmaki, ale bez soli. 
 

Nie spędzaj ferii przed telewizorem i przed komputerem! 
Sięgnij czasem po ciekawą książkę, idź na spacer, do muzeum, 

do kina lub do teatru! 
 

 
*** 

Szkolne aktualności... 
 

11 lutego 2014 r. świętowaliśmy XXII Światowy 
Dzień Chorego. Tegoroczne obchody uświetniła swoją 
obecnością Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
pani Anna Komorowska. „Chciałabym wam życzyć, żebyście 
nie chorowali i nie trafiali do szpitali, ale jeżeli się to już zdarza, 
a zdarza się niestety, to żebyście w tych szpitalach znaleźli 
przyjaciół i żebyście mieli poczucie, że wszyscy, którzy was 
otaczają, są dla was serdeczni, dobrzy i starają się, żeby jak 
najszybciej wasze choroby się skończyły” – powiedziała Anna 
Komorowska. Pierwsza Dama wspólnie z chorymi dziećmi 

i panią bibliotekarką z naszej szkoły przeczytała opowiadanie o ogrodowym wężu i róży. Historię tę 
napisali pacjenci naszego szpitala w lipcu ubiegłego roku, na zajęciach z pisarzem Markiem Samselskim 
i ilustratorem Edwardem Karasiewiczem.  

Podczas spotkania życzenia zdrowia i pozdrowienia od papieża 
Franciszka przekazał chorym dzieciom biskup pomocniczy diecezji 
warszawsko-praskiej Marek Solarczyk. Obchody Dnia Chorego uświetnił 
występ zespołu Klezmersi, a harcerki z ZHR-u z Zielonki przygotowały 
zagadki i zabawę ruchową. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki 
ufundowane przez właściciela sieci sklepów Biedronka.  

Po zakończeniu uroczystości dyrektor naszej szkoły, pani Alicja Kott, 
podpisała z przedstawicielem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
panem Kazimierzem Szałatą, umowę o współpracy.  

Biskup Marek Solarczyk odwiedził 
w oddziałach dzieci, które nie mogły uczestniczyć 
w spotkaniu w sali konferencyjnej. 
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Arcydzieła malarstwaArcydzieła malarstwaArcydzieła malarstwaArcydzieła malarstwa    
 

W tym numerze opowiemy o twórczości Leonarda da Vinci (1452-1519), który był 
genialnym malarzem, rzeźbiarzem, architektem, naukowcem i wynalazcą. Dzięki swym 
wybitnym osiągnięciom przez wielu uznawany jest za najbardziej utalentowanego 
człowieka w historii ludzkości.  Jego malarstwo wywarło wpływ na wielu artystów na 
przestrzeni wieków. 

 Najsłynniejszym obrazem na świecie jest Mona Lisa, którą obecnie możemy 
oglądać w paryskim Luwrze. Leonardo namalował ją miedzy 1503-1506 rokiem. 
Przedstawia kobietę na tle pejzażu zamglonych gór i strumieni. Większość 
ekspertów twierdzi, że modelką była żona florenckiego kupca Francesco del 
Giocondo, stąd drugi tytuł obrazu La Gioconda. Twarz Mona Lisy jest spokojna, 
pełna pogody ducha. Uwagę widza najbardziej przykuwa jej delikatny, niemal 
niezauważalny uśmiech. Widoczna na pierwszym planie postać wtapia się 
w krajobraz. Dzieje się tak za sprawą zastosowanego przez da Vinci miękkiego 
światłocienia (wł. „sfumato” - zadymione, cieniowane, mgliste). Brak ostrych 
konturów, silnie nasyconych barw i trudność rozpoznania elementów powoduje, iż 
atmosfera na obrazie jest bajkowa i tajemnicza. Cechą charakterystyczną tego 
obrazu jest to, że bez względu na to, z której strony staniemy, Mona Lisa zawsze 
będzie patrzyła wprost na nas. Portret ten był inspiracją dla wielu późniejszych artystów, w tym Marcela 
Duchampa, i Andy’ego Warhola.  

Dama z gronostajem, powszechnie znana jako Dama z łasiczką, to jedyny 
obraz Leonarda da Vinci, które znajduje się w Polsce. To najcenniejsze dzieło 
sztuki w naszych zbiorach. Można je obejrzeć w Muzeum Książąt Czartoryskich 
w Krakowie. Malowidło przedstawia portret kobiety trzymającej gronostaja, 
wcześniej uważanego za łasiczkę lub fretkę. Zwierzę to ma znaczenie 
symboliczne, bowiem jego nazwa w języku greckim oznacza „galée”, co też 
nawiązuje do nazwiska modelki z obrazu. Cecylia Gallerani była dwórką i 
kochanką Lodovico Sforzy, nazywanego Gronostajem ze względu na 
występowanie tego zwierzęcia w wizerunku jego godła. Portret został wykonany 
na desce orzechowej w technice olejnej przy użyciu tempery. Jak wykazały 
badania z 1992 roku pod czarnym tłem tego dzieła kryje się szaro-niebieski 
rysunek. Na obrazie widać młodą, piękną kobietę o jasnej twarzy. Tajemnicza 
dama ma drobne usta i szare, duże oczy. Jest ona zwrócona w lewą stronę, zaś 

ciało ma odchylone do tyłu. Kobieta ubrana jest w aksamitną, kolorową suknię z rozciętymi, szerokimi 
rękawami. Trzyma małe, jasnobeżowe zwierzątko. Gronostaj unosi głowę i również patrzy w lewą stronę.  

Opracowała Iwona Kowalczyk 
 
 

*** 

Zagadki pani IzyZagadki pani IzyZagadki pani IzyZagadki pani Izy  
 

 

Rozwiąż zadania matematyczne. Określ, czy stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Czytając 
od góry do dołu wybrane litery, uzyskasz rozwiązanie zagadki. 

 

 
7 x 6 jest mniejsze niż 23 + 7 

Połowa 46 to 23 
126 dzieli się przez 3 

48 – 16 jest większe niż 6 x 5 
144 to 2 x 74 

 
 

Prawda Fałsz 
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Biblioteka poleca… 
   

Adam i Rafał byli kumplami od zawsze. Razem w przedszkolu, 
w podstawówce, razem w gimnazjum. Rafał, okrzyknięty Ciachem Klas Drugich 
Gimnazjum i Wiceciachem Szkoły, rozpoznawany był nie tylko z powodu niebanalnej 
urody. Wygrał też ogólnopolski konkurs matematyczny, był najlepszym strzelcem 
szkolnej reprezentacji piłki nożnej, prowadził szkolny radiowęzeł. Fajnie jest mieć 
takiego kumpla. Świat Adama „zawalił się” 8 marca. W audycji z okazji Dnia Kobiet 
Rafał pozwolił sobie na taki żart wobec kolegi, że nie wytrzymałaby go nawet 
największa nastoletnia przyjaźń. Tak przynajmniej ten wątpliwy dowcip został 
odebrany. Adam postanowił się zemścić. Pozornie jego zachowanie wróciło do normy, 

ale „(...) pod chłodną zewnętrzną warstwą spokoju i uprzejmości bulgotała lawa (...).” Cierpliwie czekał na 
okazję. Pomysł przyszedł wraz z ogłoszonym przez dyrektora szkoły konkursem na projekt edukacyjny. 
Do projektu przystąpili obaj. Dodatkowym atutem była atrakcyjna nagroda – dwutygodniowa wycieczka 
do Australii. Dziwnym zbiegiem okoliczności wybrali tego samego bohatera. Powstały dwie bardzo 
ciekawe prezentacje, przy czym Adam zdecydował się jeszcze na rozgłos medialny. Założył profil na 
Facebooku, dotarł nawet do ogólnokrajowych mediów. Liczba „lajków” świadczyła, że pomysł się 
powiódł.  

Adam wygrał konkurs. Zwycięstwo było druzgocące. Do Ministerstwa Edukacji zgłosił się 
anonimowy sponsor, który w ramach dodatkowej nagrody sfinansował tygodniowy wyjazd dla całej szkoły 
do Izraela. Dlaczego jednak zwycięstwo, i tym samym zemsta, nie ucieszyły Adama? Na te pytania 
odpowiecie sobie po lekturze tej bardzo ciekawie napisanej książki.  

 Książka Pawła Beręsewicza „Wszystkie lajki Marczuka” stawia też kilka ważnych pytań 
dotyczących współczesności. Pokazuje wielkie możliwości, ale też istotne zagrożenie portali 
społecznościowych. Polecam ją również rodzicom. 

Opracowała Joanna Brandys 
 

*** 

Instrumenty znane i nieznaneInstrumenty znane i nieznaneInstrumenty znane i nieznaneInstrumenty znane i nieznane    
 

MARAKASY  to inaczej grzechotki. Wydają bardzo charakterystyczne brzmienie. Gra się nimi 
energicznie potrząsając. Instrument ten jest bardzo popularny i ma wiele odmian różniących się 
kształtem, wielkością, głośnością wydawanych dźwięków i ciekawym zdobnictwem. Korpusy 
marakasów wykonuje się z plastiku lub  naturalnych materiałów np. skorup orzecha kokosowego. 
Wewnątrz korpusu umieszczonego na rączce znajdują się nasiona, drobne kamyczki lub piasek. 
Grzechotki należą do instrumentów perkusyjnych o nieokreślonej wysokości dźwięku. 
   

SOPIŁKA  to narodowy instrument ukraiński, drewniany flet, który wykształcił się 
z prymitywnej piszczałki. Ostry dźwięk sopiłki przypomina brzmienie piszczałki 
pasterskiej. Sopiłki występują w wielu odmianach i wielkościach. Grupa tych 
instrumentów składa się z sopiłki sopranino, sopranu, altu, tenora i basu. Początkowo 
instrument ten przeznaczano wyłącznie do grania solowego, a od niedawna włączany 
jest do zespołów folkowych i kapel ludowych, w których wykonuje ruchliwe 
melodie. W 1990 roku otwarto pierwszą w historii klasę sopiłki w Lwowskiej 
Narodowej Akademii Muzycznej. 

 
BONGOSY - kubański instrument perkusyjny zbudowany z dwóch niedużych 
połączonych ze sobą  bębenków o różnych średnicach. Membrany bongosów 
wykonuje się ze skór zwierząt lub tworzyw sztucznych. Współczesne instrumenty 
posiadają metalową obręcz i śruby naciągowe, które regulują napięcie membrany. Na 
bongosach gra się uderzając w membranę całymi dłońmi lub tylko palcami. Po 
skończonej grze powinno się rozluźnić skórę membrany, aby zachowała swoje właściwości i nie uległa zbyt dużym 
rozciągnięciom oraz zniszczeniu. Bongosy możemy usłyszeć w muzyce afrykańskiej i latynoskiej.   

Opracowała Joanna Podemniak 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W gazetce wykorzystano:  
- wiersz: M. Przewoźniaka  
- materiały ze strony http://wyborcza.pl/1,91446,15435765,Anna_Komorowska_odwiedzila_szpital... 
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