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Pluszak

Z wystawy „Simpsonowie”
w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Deszcze
W jesieni cieszą się deszcze,
śmieją się w rynnach,
na dachach szeleszczą,
szepcą w kałużach
o burzy
i po liściach tłuką się
jeszcze.
Spieszą się jesienią deszcze,
zacinają strugami na wietrze.

Rys. Izabela Niemiec, lat 6, oddział przedszkolny
SP nr 1 Rzeszów

Późną nocą
głośno bulgocą,
na podwórzach z psami się droczą.
Płyną deszcze wesoło ulicą
i do dzieci o kaloszach krzyczą.
Stroją miny kropelka z kroplą,
przeglądając się w mokrych oknach. Rys. Nikola Bielenda, lat 6, oddział przedszkolny
SP nr 1 Rzeszów
Zalewają domy, parki, dworce
jakby nic nie wiedziały o słońcu.

Wszystkie prace wykonały dzieci z oddziału
przedszkolnego Szkoły Podstawowej
nr 1 w Rzeszowie pod kierunkiem
nauczycielki Małgorzaty Krzemienieckiej

Rys. Maja Cena, lat 6, oddział przedszkolny
SP nr 1 Rzeszów

Nina Opic

Wesołe Kasztanki
W pewnym domku zamieszkała kasztankowa rodzina. Nie wiadomo,- skąd
się wzięła, ale była i już. Gdy za oknem padał deszcz albo w ostatnich jesiennych
liściach szeleścił wiatr, to kasztankowa rodzinka rozśmieszała wszystkich dookoła.
– Ojej, ale Milenka ma smutną minkę, musimy ją rozweselić – mówiły kasztanki i wesoło tańczyły na stole. I mała dziewczynka uśmiechała się wesoło i zapominała o bolących
ząbkach. Nawet Radek,
jak wracał z zerówki
i miał na głowie różne
szkolne kłopoty, popatrzył na wesołe kasztanki i od razu się uśmiechał.
– Idę pojeździć na
rolkach – powiedział
kiedyś Radek i dziwnie
popatrzył na leżące na
półce brązowe kasztan-

Rys. Radek Pilecki, lat 6

ki, a później włożył je do kieszeni, założył na nogi rolki i wyszedł z domu. Gdy
tylko znalazł się na równej drodze, odpiął rolki i położył na nich trochę przestraszoną kasztankową rodzinkę.
– Byłyście dla nas takie dobre, to chcę was trochę powozić moimi rolkami.
I woził uradowane kasztanki to tu, to tam, a one z radości aż skakały do góry.
A gdy wróciły do domu, to odtańczyły taniec radości na stole. Nawet listopadowe słoneczko ciekawie zaglądało przez okno i o wszystkim później opowiedziało
małej Kornelce, którą odwiedziło w Rzeszowie. Takie małe brązowe kasztanki,
a tyle radości!

Duża dawka optymizmu
Na jesienne smuteczki najlepszą receptą jest wizyta w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Zapraszam na gwarantującą
dużą dawkę optymizmu wystawę „Simpsonowie”, prezentującą kolekcję związaną z amerykańskim serialem animowanym.
Wymyślony przez Matta Groeninga serial „The Simpsons”, skierowany jest głównie
do starszych widzów. Nasza wystawa przygotowana w ramach cyklu „Dobranocka dla
Dorosłych” na pewno zachwyci także dzieci.
Simpsonowie po raz pierwszy pojawili
się w telewizji 19 kwietnia 1987 roku w programie Tracy Ulman Show, w krótkiej animacji „Good Night”. Po dwóch latach telewizja Fox emitowała serial już niezależnie. Do dziś powstało 555 odcinków, najnowszy 26 sezon rozpoczął się 26
września tego roku i niezmiennie cieszy się popularnością. Serial otrzymał 31
nagród Emmy, 30 Annie Awards i Peabody Award oraz własną gwiazdę na słynnej hollywoodzkiej Alei Gwiazd.
Serial ukazuje styl życia i narodowe przywary Amerykanów na przykładzie
pięcioosobowej rodzinki z miasteczka Springfield. Stanowią ją rodzice: Homer
i Marge oraz ich dzieci: Bart, Lisa i Maggie. W filmie występują także pies o imieniu Santa’s Little Helper oraz kot Snowball II.
Na wystawie prezentujemy prywatną
kolekcję Dawida Lasoty, którego pasja zaczęła się od otrzymanej od koleżanki małej
maskotki Homera. Z biegiem czasu zbiór
powiększał się o kolejne kupowane w Polsce
oraz sprowadzane zza granicy przedmioty.
W chwili obecnej liczy on około 600 eksponatów. Są to m.in. zabawki, figurki, porcelana, maskotki, gadżety, artykuły
spożywcze, kosmetyczne oraz elementy garderoby. Wiele z nich zaprezentujemy
na wystawie, którą można będzie oglądać do 29 stycznia 2015 roku. W naszym
sklepiku muzealnym będzie można zakupić maskotki postaci z serialu. Serdecznie zapraszam! Dobra zabawa gwarantowana.
Katarzyna Lubas,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
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Historia Śnieżki
Tygrys Pietrek
Najmniejszy samolot na świecie
Opowieść wigilijna (premiera 22 listopada)
Królowa Śniegu
Pinokio
Blee
Dzień dobry, Świnko

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
tel. (17) 86 26 808, 86 25 717,
faks (17) 86 22 407
www.teatrmaska.pl
e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
Biuro Organizacji Widowni:
tel. (17) 85 01 360, 85 20 614, 85 01 365

Oleg Żiugżda
na podstawie baśni braci Grimm

HISTORIA ŚNIEŻKI

dla dzieci od 5 lat
Reżyseria – Oleg Żiugżda, scenografia – Larysa
Mikina-Probodiak. Obsada: Maria Dańczyszyn,
Jadwiga Domka, Henryk Hryniewicki, Piotr
Pańczak, Natalia Zduń.
W dobrze opowiedzianej
historii tkwi wielka siła. Może
uratować opowiadającego z niejednej trudnej sytuacji, obudzić
marzenia lub popchnąć do działania… Zapraszamy was na taką
opowieść. Jej bohaterów znacie
doskonale – to królewna Śnieżka, siedmiu krasnoludków, zła
macocha i piękny królewicz...
Czy jednak na pewno nic nie
może was zaskoczyć w tej jednej
z najpiękniejszych i najbardziej
znanych baśni? Przekonajcie się
o tym sami.

Grażyna Repetowska

Jak kogucik Lilipucik szukał sobie żony (5)
Podrypciał w stronę kurnika. Zajrzał do środka przez uchylone drzwiczki.
Kury, kaczki i koguty kokosiły się na grzędach. Gdy zobaczyły kogoś obcego, zaczęły
pogdakiwać niespokojnie.
– Cicho, cicho. Nie bójcie się. Jestem podróżnikiem i chcę tylko przenocować
u was. Czy użyczycie mi gościny? – słodkim głosem zapytał kogucik.
Największy kogut spojrzał na resztę towarzystwa.
Zeskoczył z grzędy i podszedł
do wielkiego indyka. Teraz dopiero kogucik zauważył tego
przywódcę kurnika. Indor pogulgotał, pogulgotał, pokiwał
dostojnie głową i zadecydował:
– Dobrze, możesz tu zostać, ale tylko jedną noc, bo
nie wiem, czy nasza gospodyni
nie zaczęłaby się martwić o to,
komu zginął taki ładny kogucik. Ona ma takie dobre serce.
Rys. Marta Federkiewicz, kl. 1c, SP nr 1 w Rzeszowie;
Nigdy nikogo nie krzywdzi – nauczycielka Iwona Bereś
opowiadał pan indyk.
– Dobrze. Dziękuję wam za gościnę. Jutro skoro świt odejdę. Pójdę dalej szukać
tego, czego szukam – grzecznie odpowiedział kogucik Lilipucik.
– A czego to ty szukasz? – zapytała zaspana kaczka.
– Cha, cha! Szukam szczęścia, czyli kogutki Liliputki, która będzie moją żoną!
– radośnie odparł kogucik.
– A gdzie ona jest? – zainteresowała się druga kaczka.
– Nie wiem. Na pewno gdzieś jest. I na pewno ją znajdę – dumnie odpowiedział
kogucik.
– I dlatego tak wędrujesz po świecie? – sennym głosem spytał indyk.
– Tak. I to jest fajne. Miałem kilka ciekawych przygód. Nauczyłem się też nowych rzeczy – mówił kogucik.
– Oj, pewnie już nie zasnę. Opowiedz nam, proszę, twoje przygody – cichutko
poprosiła najmłodsza kura.
Wszyscy mieszkańcy kurnika chętnie się zgodzili i kogucik opowiedział im
o przygodzie z zajączkiem, z myszką i motylkiem. Śmiali się głośno, słuchając opowieści kogucika. A pan Indyk tylko czasem napominał ich, żeby się uciszyli, bo
mogą obudzić gospodarzy i będzie kłopot. Później mocno zmęczeni usnęli.

Fot. Aleksander Baranowski

Ślubowanie

W tym roku w Rzeszowie ślubowało 1600 pierwszoklasistów. Na zdjęciu uczniowie
podczas tej podniosłej uroczystości w Szkole Podstawowej nr 16.

KRZYŻÓWKA
Wpisz hasła poziomo.
Rozwiązanie utworzą literki
w kolorowych kratkach czytane
od góry do dołu.
1. Do zabawy
2. W zeszycie
3. Na boisku
4. Zakręcony
5. Grające
6. Brudna sadzawka
7. Nie z tej ziemi
8. Często spotykany
9. W kinie
10. W ręku prządki
11. Posag
12. Do noszenia wody
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Słowa Reginy Nachacz, muzyka Ewy Danilczuk

Biała k apliczk a
4
4

znajomych domach ogrody różane,
1 Przy
na drewnianych gankach dziedzictwo spisane
w ugorach, dolinach, nad rzeką, za mostem,
wśród pól umajonych piosenki radosne.

Ref.
Kapliczka w Nowej Wsi biała i malutka
ufne pacierze śni, pociesza nas w smutkach.
Kapliczka w Nowej Wsi z sercem Jezusowym,
spokojnie dusza śpi pokrzepiona słowem.
jagodowe żywicą pachnące,
2 Lasy
łąki szmaragdowe, zachodzące słońce

w ugorach, dolinach, nad rzeką, za mostem,
wśród pól znajomych piosenki radosne.
Ref.
Kapliczka w Nowej Wsi cichutko na rozstaju
odmawia różaniec rozśpiewana w maju.
Kapliczka w Nowej Wsi z sercem Jezusowym,
spokojnie dusza śpi pokrzepiona słowem.
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