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OGŁOSZENIA DO POWIESZENIA

26 XI godz. 10:00 – 13:00

29 XI 2011

04 XII godz. 9:30- 14:00

Zapraszamy serdecznie na świateczne warsztaty rękodzielnicze,
w trakcie których będziemy przygotowywać cudeńka na kiermasz
boŜonarodzeniowy.

Koncert TIKAUA BAND w szkole na Tarchominie.

Kiermasz odbędzie się w niedzielę 4 grudnia w parafii w Aninie, a
dochód z niego będzie przeznaczony na doposaŜenie pracowni
ceramicznej. Serdecznie zapraszamy uczestników do aktywnego
włączenia się w promocję sztuki naszej Chaty.

NIE LADA SZTUKA
autor: Krzysztof Maciak
tytuł: „Kartka z kalendarza. Listopad”
Krzysiek jest sztuk malarskich mistrzem nad mistrzami. Jego charakterystyczny styl zachwyca wielu.
Bardzo wielu. A Was?
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OJ DZIEJE SIĘ…
KRĘCI SIĘ W CHACIE
autorka: Iza Ciara

We wtorek 10 listopada odwiedziła nas telewizja TVP Warszawa. Były trzy osoby. Oni
chodzili z kamerami z panią Zosią. O wszystko pytali. O Chacie opowiadały: Agnieszka,
Magda, pani Zosia. Chodzili po pracowniach. Zaczęli od muzycznej, gdzie Tikaua Band
miało próbę. Odwiedzili pracownię kulinarną, potem pracownię rękodzieła, w której
uczestnicy robili kartki świąteczne.
Jeden pan sfilmował, jak przyklejałam choinkę na kartkę. A ja miałam ręce brudne od
kleju. Ale wyszło dobrze. Mówili, Ŝe niektóre elementy powycinają. Mnie na przykład wytną.
To było fajne doświadczenie…

Szczęśliwców, którym uda się obejrzeć program w telewizji, zachęcamy do podzielenia się
wraŜeniami z tymi, którym dane to nie będzie. Choćby z powodu braku telewizora w domu ☺

KOMPUTER WARTO POLUBIĆ – moje wraŜenia z udziału w kursie
komputerowym
autorka: Diana Olczyk

Było to w bibliotece na ulicy Trawiastej. Najpierw pani kazała powiedzieć parę słów o
sobie: gdzie mieszkam, jak się nazywam, czy potrafię posługiwać się komputerem. Mówiła,
jak się włącza komputer, Ŝe najpierw włączamy procesor. Zapoznaliśmy się z klawiaturą.
Potem po rozmowie z bibliotekarką przystąpiliśmy kaŜdy do osobnego biura, na którym
pojedynczo stały komputery. Wchodziliśmy na róŜne strony. Obok mojego biurka z
komputerem siedziała Iza. I wchodziliśmy w róŜne strony komputera. Znajdowaliśmy zdjęcia
z biblioteki.
Cieszę się, Ŝe jest ten kurs.
________________________________________________________
autorka: Iza Ciara

Moje wraŜenia z kursu komputerowego. O 8:30 musimy być pod ośrodkiem. Czekaliśmy tam z
dozorcą zawodowym i z Agnieszką. W bibliotece pani z biblioteki powiedziała nam trochę o obsłudze
komputera. Chodzę na kurs ja, Diana i Sergiusz. Zajęcia będą co tydzień w środę przed śniadaniem.
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JUTRO BĘDZIE FUTRO A POJUTRZE?
wywiad przeprowadziły: Iza Ciara i Łucja Wąworek
wywiadu udzielili: Mariola, Małgosia, Darek

Z jakiej okazji to futro ?
Robimy futro na przedstawienie teatru 21
Co robi futro w chacie ?
Stoi .
Czy Darek pomaga w futrze?
Darek jest najwaŜniejszym futrzakiem.
Do jakiego teatru ta dekoracja ?
Do teatru Baj.
O czym będzie sztuka?
O zwierzętach.
Czy Gosia lubi futro ?
Jedyne moje futro, jakie miałam mąŜ kazał wyrzucić.
Czy znacie przysłowie o futrze i co znaczy?
„Jutro będzie futro, a pojutrze po futrze”
Jakie zwierze ma takie futro?
To moŜe być lis , ale są tacy co mówią Ŝe to będzie
flamenco albo flamingi ,brrrrrrytan.
Prosimy o instrukcję robienia futra?
Najpierw trzeba trafić w dziurkę. Potem hasło odbiór
albo ciąg a osoba z drugiej strony mówi o tu i podaje
sznurek trzeba zrobić pętelkę a na koniec przeciąć
noŜyczkami
CięŜka to praca, Mariola ?
Umpala ,Umpala , pyto.
______________________________________________________________
Spektakl „Ja jestem ja” realizowany jest przez Teatr 21 i stanowi część
projektu o tej samej nazwie, realizowanego przez Stowarzyszenie
Pedagogów Teatru ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego we współpracy z Teatrem Baj, Zespołem Społecznych Szkół
Specjalnych „Dać Szansę” oraz Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie.
NajbliŜszy speklakt będzie grany 28 listopada 2011 (poniedziałek), o
godz. 11:00, na który zaproszeni są wszyscy zaangaŜowani w tworzenie
futrzanej scenografii.

więcej na stronie: www.teatr21.waw.pl
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choć to OSTATNIA STRONA, to treści niezwykłych pełna…

JUś NIE JESIEŃ, JESZCZE NIE ZIMA
autorka: Diana Olczyk
Wstaję rano z łóŜka i przeciągam się. Za oknem tak zimno. Patrzę w lustro.
Jaka ja dzisiaj uśmiechnięta, kremuję się kremem, mówię, jaką mamy dzisiaj
pogodę, jesienną czy zimową – duŜo spadacających liści kolorowych.
Gdy jadę z mamą do ośrodka, to tak się wcześnie ściemnia, ciemno tak na
dworze, oj! Ale by się pospadło dłuŜej, w wygodnym łóŜku. Zapada ciemna
noc, księŜyc tak wysoko, gwiazdy, jak wracam z ośrodka, to prawda, Ŝe o
czwartej się ściemnia. Chciałabym Ŝeby było tak jasno i widno, jak kiedyś
w lato było.
Ubieram się ciepło. Ale mróz – co my na to poradzimy? My do tego musimy
się przyzwyczaić, Ŝe w zimie będzie juŜ zimno, śnieg będzie prószył na
chodnikach, ulicach będziemy musieli długo odgarniać. Będziemy jeździli na
sankach, nartach, aby było do przodu. W domu się trzeba wygrzewać, wypić
ciepłą herbatkę- to najlepiej nam zrobi. Więc umówimy się z przyjaciółmi
albo ze znajomymi na łyŜwy po śliskim lodowisku. Więc ubierajmy się ciepło
tak jak na zimę, rękawiczki ciepłe, buty kozaki, beret. UwaŜajmy, chrońmy
się przed zimnem. Alby ustrzec się zimy, będziemy rzucali się śmieŜkami.
Więc zaproponuj coś.
- Ulepmy dziś duŜego bałwana, zróbmy nos z marchewki – mówi Kasia.
- Ja wolę się poślizgać. Co Ty na to?
- Ja teŜ.
- Jak uwaŜasz. Ja Ci na takie coś pozwalam.
- Jak ja lubię lepić bałwana.
- Co Ty Kasia robisz? Ja się pobawię z Tobą w lepienie bałwana.
- Ale mamy z tego wielką frajdę!
- Ale to fajna nasza zabawa ulubiona!

STOPKA REDAKCYJNA
Iza Ja w gazetce zajmuję się wywiadami i redakcją tekstów (przepisuję na komputerze). Lubię
zajęcia kulinarne. Mieszkam w Otwocku. W gazetce jestem od marca , czyli od czasu kiedy
przyszłam do Chaty .
Adam Jestem dorosłym człowiekiem. J jeszcze mogę dodać, Ŝe mam zdolności róŜne i na temat
robienia zdjęć. Mam pełno zainteresowań, zajmuję się muzyką, jeździectwem i sztuką,
podróŜowaniem. Lubię podróŜować po świecie. Lubię dobrze zjeść. Dobre obiady robię.
Łucja – Ja lubię przeprowadzać wywiady w gazetce. Robię zdjęcia i lubię czytać ksiąŜki. Jestem w
gazetce od samego początku.
Diana Ja lubię być autorem tej gazety , przeprowadzać długie wywiady, pisać do gazety, dialogi, o
zimowym lodowisku teksty, lubię czytać gazetę o naszym ośrodku. Są ciekawe ciekawostki, lubię
zajęcia kulinarne ,przygotowywać posiłki. Jestem mądra, fajna, kulturalna. Pomagam innym w
naszym ośrodku. Mam wykształcenie zawodowe. Jestem Pisarką.
Grześ A ja osobiście równieŜ teŜ brałem główny udział w zajęciach związanych z „Czym Chata
bogata” (zajęcia prasowo-gazetowe w pracowni u takiej Ol, a dalej niech pisze Ola na przykład taka
nasza cała prasowa redakcja.
Ola Choć coraz mniej mnie samej w tej gazetce, to wciąŜ jest ona ulubionym moim miesięcznikiem.
Grono redaktorów, które tworzy kaŜdy numer „Czym Chata bogata” (do osób wyŜej przedstawionych
naleŜy dodać jeszcze Sergiusza, który w najbliŜszym numerze z pewnością dodać parę słów o sobie
od siebie), jest tak aktywne, Ŝe po raz kolejny zdarza się, iŜ te słowa pisane, są jedynym moim
wkładem w ten numer. I cieszy mnie to bardzo.
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