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            NASZE WAKACYJNE WSPOMNIENIA ...

Podczas
tegorocznych
wakacji wybrałam
się z kuzynką Asią
i rodzicami do
Afrykarium we
Wrocławiu.
Mogłam w nim
podziwiać
zwierzęta
sawanny, lasów
deszczowych,
jezior, rzek i
oceanów.  W
wielkich akwariach
widziałam
kolorowe ryby raf
koralowych.
Spacerując

w ogromnym
tunelu
obserwowałam
płaszczki i rekiny.
W szklanej klatce
mieszkał mrównik,
który często
mylony jest z
mrówkojadem.
Szczególnie
zachwyciła mnie
kolonia golców. Na
lodowej wyspie
biegały pingwiny i
prezentowały się
turystom okazałe
foki. Nad
sztucznym
wodospadem

mieszkały
hipopotamy. W
odrębnej części
Afrykarium
oglądałam
zwierzęta takie,
jak żyrafy, lwy,
tygrysy i małpki.
Aleksandra
Zawalska, klasa III
b
Czy wiecie, że …
Dikdik jest
najmniejszą
antylopą. Osiąga
30-40 cm
wysokości  i 4-6
kg wagi. Sierść

ma koloru szaro-
brązowego w
górnych i prawie
białego w dolnych
partiach. Samce
posiadają krótkie,
szpiczaste różki.
Nazwa dikdik
pochodzi od
dźwięku, który
wydają, gdy są
zaniepokojone.
Golec piaskowy
to gatunek
gryzonia z rodziny
kretoszczurów.
Żyje na pustyni
budując rozległe
podziemne kolonie

z pomocą
potężnych
siekaczy,
wykorzystywanych
do kopania w
ziemi. W jego
skórze brakuje
neuroprzekaźnika
(substancji P),
dlatego nie
odczuwa bólu.
Dzięki temu nie
straszne są mu
zadraśnięcia i 
otarcia.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kipu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkodniki
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Żywi się
korzeniami i
bulwami roślin.
Nie widzi i
prawie
zupełnie
pozbawiony
jest owłosienia.
Długość jego
życia dochodzi
do 28 lat.
PS. Gdyby
golcowi
wstrzyknięto
brakujący
neuroprzekaźnik,
odczuwałby
ból
identycznie
jak inne ssaki.
Ibisy –
rodzina
ptaków z
rzędu
pelikanowych.
Wyróżnianych
jest prawie

trzydzieści
gatunków.
Odznaczają
się małą
głową,
różnorodnym
upierzeniem
oraz długim,
szablastym
dziobem.
Zamieszkują
podmokłe
rejony
tropikalnej i
umiarkowanej
strefy.
Odbywają
wędrówki w
charakterysty-
cznym szyku
– ustawione
rzędami
prostopadle do
kierunku lotu,
zawsze z
prosto
wyciągniętymi

głowami.
Żywią się
pokarmem
zwierzęcym.
W
starożytnym
Egipcie ibisy
uważane były
za święte.
Białe pióra
ibisa
symbolizowały
światło słońca,
czarna szyja
symbolizowała
cień księżyca,
ciało było
sercem, a nogi
trójkątem
(symbolem
słońca).
Manat
afrykański to
gatunek ssaka
wodnego. Ciało
ma pokryte
pomarszczoną,

szarobrązową
skórą z
nielicznymi
włosami.
Osiąga
długość
ponad 3,5 m i
masę około
500
kilogramów.
Spożywa w
ciągu roku
około 8000 kg
roślin. Średni
czas pomiędzy
jego
oddechami
wynosi od 2 do
4 minut, a w
trakcie
nurkowania – 6
minut. Potrafi
przepłynąć 42
km w ciągu 24
godzin. Został
uznany za
gatunek

zagrożony.
Wypoczywa
zazwyczaj za
dnia w
lagunach, nad
brzegami rzek
oraz między
korzeniami
nadrzecznych i
nadmorskich
drzew.
Przeciętna
długość życia
manata
afrykańskiego
nie jest znana.
Szacuje się, że
zwierzęta te
mogą żyć
dłużej niż 60
lat. Manaty
bywają
uważane za
szkodniki.
Zdarza się, że
żerują one na
polach 

ryżowych.
P.S.
Wykazano, że
osobniki tego
gatunku są w
stanie
wstrzymać
oddech na 18 
minut.

NA ŁONIE
NATURY …
Za cel podróży
podczas
tegorocznych
wakacji obrałam
Bory
Tucholskie.
Spędziłam czas
nad basenem,
pływałam
kajakiem,
jeździłam
wojskowym
samochodem
SKOT.
Wybrałam się
także do
Grzybowa.
Razem z babcią
i dziadkiem
kąpałam się w
morzu i
budowałam
zamki z piasku.
Zwiedziłam

Park Hortus, w
którym byłam
na wieży
obserwacyjnej.
Podziwiałam
piękne kwiaty i
krzewy.
Uczestniczyłam
w warsztatach
lepienia z gliny,
na których
wykonałam
miseczkę,
motylki, ważkę
oraz łapacz snu.
Zuzanna Kuś,
klasa III b

Czy wiecie, że
…
Ogrody w Parku
Hortus zostały
podzielone
tematycznie.
Dużą grupę

wśród nich
stanowią te,
które oddziałują
na zmysły.
Niektóre cieszą
wzrok
bogactwem i
kontrastem
kolorów, inne
kuszą pięknym
zapachem
wonnych
kwiatów, liści,
pędów i korzeni.
Są także ogrody
dźwięku, w
których gra
cisza, szelest,
szum …

. .

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klucz_%28ornitologia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%BC
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Z WIZYTĄ W
ZAMKU W
NIEDZICY …
W tym roku
podczas wakacji
zwiedziłam
Kamień
Pomorski.
Spacerowałam
brzegiem

morza, kąpałam
się, opalałam,
zbierałam
muszelki,
bawiłam się z
siostrą i
kuzynką, 
budowałam
zamki z piasku.
Wybrałam

się do
Pobierowa, w
którym
zwiedzałam
ryneczek,
jadłam lody i
pyszne ciastka
w cukierni.

Postanowiłam
pojechać także
do Niedzicy, by
zwiedzić
zamek.
Pływałam także
rowerkiem
wodnym po
Jeziorze
Czorsztyńskim.
Oliwia

Namysłowska,
klasa III b
Czy wiecie, 
że …
Zamek w
Niedzicy to
średniowieczna
warownia
wzniesiona w
początkach

XIV wieku.Była
miejscem
realizacji filmów
takich, jak:
„Zemsta”,
„Janosik”,
„Wakacje z
duchami”.

Jedną z
najbardziej
tajemniczych
kart w historii
zamku jest
odnalezione,
podobno tuż po
II wojnie
światowej,
inkaskie kipu
– rodzaj
zapisu
informacji
pismem
węzełkowym,
które zawiera
informacje o
ukrytym
skarbie.

W DREAM
PARKU W
OCHABACH
…
Najciekawsze

wrażenia
podczas
tegorocznych
wakacji
wyniosłem z
wizyty w
Dream Parku
w Ochabach.
Skakałem w
nim z wieży
mocy,
wspinałem się
w parku
linowym,
bawiłem w
dmuchanej kuli
na wodzie.
Oglądałem
seans filmowy,
poświęcony
życiu
dinozaurów w
kinie 3D.
Zamknięty w
kapsule w
kształcie

żółwia
przeżyłem
atak rekina.
Zwiedziłem
prehistoryczne
oceanarium,
przedstawiające
w skali 1:1
gigantyczne
dinozaury i
potężne gady
morskie. W
parku miniatur
oglądałem
najciekawsze
obiekty
architektury
sześciu
kontynentów.
Będąc na
wczasach w
Ustroniu
Morskim
wybrałem się
rowerem do
Kołobrzegu

wraz z tatą,
mamą i
bratem.
Płynąłem
statkiem po
morzu.
Podczas „nocy
magii”
oglądałem
magiczne
sztuczki.
Julian Baran,
klasa III b

Czy wiecie, 
że …
W prehistory-
cznym
oceanarium
spotkać
można
groźnego
rekina
megalodona,
który jest
największą

ze znanych
ryb
drapieżnych, a
w parku
dinozaurów
brachiozaura
mierzącego
ponad 8
metrów. Na
uwagę
zasługuje
wystawa
lemurów,
wśród których
można
odnaleźć króla
Juliana. Warto
przyjrzeć się
także
mieszkającym
w terrariach:
boa
dusicielowi,
pytonowi, żmii
rogatej,
waranowi 
kolczasto-

ogonowemu i
ptasznikowi.

.. ..
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                    WYCIECZKA DO PODLESIC ...

Uczniowie klas
III b i III c w dn.
21.09.2016 r.
wyjechali na
wycieczkę do
Podlesic.
Zwiedzili
Centrum
Dziedzictwa
Przyrodniczego
i Kulturowego.
Obejrzeli film
przyrodniczy
pt. „Jak

wydobywano
kalcyt?”.
Zaznajomili się
z
ekspozycjami:
- przyrodniczą,
przedstawiającą
swoiste
otwarte
moziaki muraw
rezerwatu
przyrody Góra
Zborów z
charakterystyczną
entomofauną,

- paleontolo-
giczną,
ukazującą
brekcje kostne
znalezione w
jaskiniach
Wyżyny
Krakowsko-
Częstochowskiej,
- archeolo-
giczną,
prezentującą
wybrane
elementy

dziedzictwa
kulturowego
jaskiń
jurajskich na
przykładzie
jaskini Stajnia.
Następnym
punktem
programu było
zwiedzanie
190 – metrowej
Jaskini
Głębokiej oraz

rezerwatu
przyrody Góra
Zborów z
przewodnikiem.
Poznali wpływ
przyrody
nieożywionej
na  życie w
rezerwacie
oraz
prowadzone w
nim zabiegi
ochrony
czynnej.

 

Dzieci wzięły
udział w
warsztatach
plastyczno-
technicznych
„Malowanie na
drewnie”.
Ozdabiali z
użyciem farb,
kredek, wełny,
brokatu,
papieru
kolorowego
koniki i
breloczki z
drewna.

Ostatnim
punktem
programu było
pieczenie
kiełbasek,
wspólny
posiłek,
śpiewy,
zabawy
integracyjne
oraz ruchowe
na świeżym
powietrzu.

Czy wiecie, 
że …

Jaskinia
Głęboka
znajduje się w
rezerwacie
przyrody Góra
Zborów. Ma
190 metrów
długości.
Panuje w niej
temperatura
wynosząca
około 8 °C. 
Mieszkają w
niej nietoperze
oraz pająki
(sieciarze

jaskinkowi). Z
uwagi na
wydobywany
w Podlesicach
krystaliczny
kalcyt –
minerał
występujący w
postaci
nacieków
jaskiniowych i
żył w
szczelinach
skalnych –
uległa
znacznemu

zniszczeniu.
Fragmenty brył
kalcytu,
wydobywanych
niegdyś na
potrzeby
przemysłu
szklarskiego,
można do dziś
znaleźć w całej
okolicy.

. .. .
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       CZY WIESZ... JAK ZACHOWAĆ SIĘ W TEATRZE?

. .

. .

W dniach
26.09. i
28.09.2016 r.
uczniowie klas
IV b i IV a, w
ramach lekcji
języka
polskiego,
wzięli udział w
warsztatach w
Filii nr 15
Miejskiej
Biblioteki
Publicznej w
Sosnowcu.
Zajęcia

zatytułowane
"Teatralny
savoir-vivre"
zostały
przeprowadzone
w ramach 2.
Sosnowieckiej
Jesieni
Teatralnej.
Podczas 
spotkania
uczniowie nie
tylko mogli
przypomnieć
sobie zasady
zachowania

się w teatrze,
ale także
dowiedzieć się,
czym tak
naprawdę
może być
teatr,
szczególnie
dla młodego
widza.
Wszyscy
uczniowie
chętnie
wypowiadali
się na
zadawane

im pytania.
Udzielali
trafnych
odpowiedzi,
pokazując tym
samym, że
potrafią
przestrzegać
zasad savoir-
vivre'u. Po
obejrzeniu
prezentacji
multimedialnej,
czwartoklasiści
wykonali
lapbooki, czyli

własnoręcznie
wykonane
książki
łączące
wiedzę na
określony
temat. Ich
przepiękne
prace już
niedługo
będzie można
podziwiać na
specjalnie
przygotowanej
gazetce
ściennej.

Pracując w
grupach,
uczniowie nie
tylko świetnie
się bawili, ale
także rozwijali
swoje
umiejętności
interpersonalne.

. .

. .
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    PROGRAM PROFILAKTYCZNO-
       WYCHOWAWCZY "EPSILON"
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                      WYBORY 
 DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

29.09., pod
czujnym okiem
p. A. Furtacz i p.
K. Michalec,
odbyły się
demokratyczne
wybory do Rady
Samorządu
Uczniowskiego,
które były
poprzedzone
kampanią
wyborczą.

Każdy z
uczniów klas
IV-VI mógł
oddać głos na
jednego z pięciu
kandydatów,
którymi byli: B.
Gąsiorowska,
W. Cichoń, M.
Kukiełka, O.
Sajdyk i M.
Kobyłka. Po
przeliczeniu

wszystkich
głosów w
składzie
Prezydium SU
znaleźli się:
Przewodniczący
- Marcel
Kukiełka (Va);
Zastępca -
Magdalena
Kobyłka (Vb);
Zastępca -
Oliwia Olech
(VIa).

Zwycięzcom
serdecznie
gratulujemy i
życzymy
owocnej pracy
w roku
szkolnym
2016/2017.

W dniach 27 i
29.09.2016 r.
uczniowie klas
IV a, V b, V a i
IV b, wraz z
wychowawcami:
p. M.
Hamryszak,

p. A. Klatą, p.
K. Michalec i p.
M. Kałużą,
uczestniczyli w
warsztatach w
ramach
programu

profilaktyczno-
wychowawczego
"Epsilon",
realizowanego
przez
Stowarzyszenie
Epsilon
Centrum

Edukacji i
Profilaktyki z
Bielska-Białej.
Wspólne
zajęcia miały
na celu:
budowanie
silnego

zespołu
klasowego
zintegrowanego
wokół
pozytywnych
postaw i
wartości,
naukę

współpracy i
umiejętności
radzenia sobie
w grupie.

. .

.

.
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                             DZIEŃ CHŁOPAKA
                 WIZYTA W KINIE I DYSKOTEKA

. .

. .

W ramach
tegorocznych
obchodów
Dnia Chłopaka
uczniowie klas
III b i III c
wybrali się po
raz pierwszy
do kina.
Zajadając
pyszny
popcorn, mieli
okazję
obejrzeć film
animowany pt.
"Sekretne

życie
zwierzaków
domowych".
Piękna
opowieść
przedstawia
"prawdziwe"
realia życia
naszych pupili
w domowym
zaciszu.
Dowodzi, iż w
życiu
największą
wartość mają
miłość

i przyjaźń.
Ukazuje, jak
wielką siłę
mają oddanie,
lojalność i
empatia.
Wątek
porzuconych
zwierząt,
mieszkających
w kanałach,
zmusza widza
do
zastanowienia
się nad tym,
jak wielka

odpowiedzial-
ność
spoczywa na
właścicielach
zwierząt.
Z kolei
uczniowie klas
IV-VI nie tylko
obchodzili
święto
chłopców w
swoich
klasach, lecz
także bawili się
na szkolnej
dyskotece,

która odbyła
się 28.09. Przy
dźwiękach
ulubionych
przebojów,
wszyscy
uczestnicy
dyskoteki
wspólnie się
bawili.
Podczas
zabawy odbyły
się wybory
Mistera
Szkoły.
Chłopcy

rywalizowali
między sobą w
różnych
konkurencjach,
a dziewczynki
głosowały na
tego, który, ich
zdaniem,
zasłużył na
miano Mistera.
Po podliczeniu
głosów
okazało się, że
został nim
Oliwier
Gruszecki
(VIa).

. .

. .


