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W ŚWIECIE KONI

Jestem miłośniczką koni i chciałabym przybliżyć Wam wiele ciekawostek
na ich temat. Dziś kilka słów o tym, jak opiekować  się koniem.

Klaudia Szałast, klasa 5a

    Na samym początku musimy oswoić się 
z koniem. Podchodzimy do boksu i głaszczemy
konia po głowie. Możemy też mu dać jakiś przysmak,
np. marchewkę albo jabłko. Jeśli koń zjada nam z
ręki i ma uszy skierowane do przodu świadczące o
ciekawości bez obaw, to możemy spokojnie wejść do
boksu. Trzeba pamiętać o tym, że do konia
podchodzimy ZAWSZE OD PRZODU żeby być
widocznym dla niego. W innym przypadku koń może
nas kopnąć.
   Najpierw zakładamy koniowi kantar, czyli uzdę,
potem możemy zacząć czesać jego sierść. Do tego
trzeba użyć właściwych szczotek. Powinny to być
szczotki z igiełkami i zwykła ze średnio twardym
włosiem. Czesząc wykonujemy ruchy: pod włos 
i z włosem. Następnie o szczotkę z igłami
„wycieramy” szczotkę z włosiem. Ważne jest, by 
w miejscu za przednimi nogami (popręgu) nie było
sklejek kurzu i brudu. Sklejoną sierść najlepiej
przeczesać szczotką z igłami.
    Gdy skończymy z czyszczeniem sierści, to
możemy zabrać się za kopyta. Jeśli nie jesteśmy
pewni konia lub swoich umiejętności, poprośmy 
o pomoc instruktora. Aby prawidłowo wyczyścić
kopyta należy stanąć blisko konia z kopystką 
w ręce. Opuszczamy rękę po nodze konia mówiąc
"podaj", gdy to usłyszy powinien podać nam swoją
kończynę. Kiedy już ją poda to powinniśmy ją
przytrzymywać jedną ręką. Ostrym zakończeniem
kopystki zaczynamy czyścić kopyto. Istotne jest to,
by usunąć ściółkę, piasek i kamienie spod kopyta. Po
dwóch stronach strzałki (elementu kopyta 
w kształcie litery V) muszą być wyraźne zagłębienia.
Postępujemy tak ze wszystkimi kopytami. Musimy
jednak pamiętać, że tylne kopyta należy lekko
wyciągnąć w tył. Wtedy koń ma utrudnione 

ewentualne kopnięcie nas. Jeśli boimy się wyczyścić
kopyta sami, to lepiej poprosić instruktora lub
doświadczonego kolegę/koleżankę 
o pomoc. Po zakończeniu tych czynności
powinniśmy też wyczyścić grzywę i ogon.

Grzywę możemy wyczyścić specjalną szczotką lub
szczotką z igłami. Staramy się nie szarpać konia.
Ogon musimy wziąć na bok. Gdy idziemy do zadu
konia musimy mu się pokazać i przejechać delikatnie
ręką od głowy do zadu. Bierzemy ogon na bok przy
którym stoimy i możemy zacząć czyścić konia. Gdy
koń już jest czysty to możemy cieszyć się owocami
naszej pracy i czystym koniem, no i wolnym
popołudniem ;) 

Źródło:https://tipy.interia.pl/artykul_7187
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Dlaczego druhna wstąpiła do harcerstwa?

Moja przyjaciółka Zuzia zaprosiła mnie na zbiórkę.
Zachęciła mnie do tego przekonując mnie, że tam
zawsze można fajnie się bawić i spotkać dużo
sympatycznych ludzi.

Jak się druhna czuła, kiedy zdobyła krzyż
harcerski?

Bardzo się cieszyłam, byłam w szoku. Później, 
w nocy, leżąc w łóżku z trzema dziewczynami przez
całą noc rozmawiałyśmy i opowiadałyśmy dowcipy.
Było super fajnie.

Jaki był pierwszy obóz, na który druhna
pojechała?

To był obóz z wysokim druhem Borysem, w 2015
roku.

Jak druhna zachęciłaby innych do przyjścia na
zbiórkę harcerską?

Jest tam super fajnie, powiem nawet mega super.
Dobrze się bawimy i uczymy się wielu przydatnych
rzeczy.

Co druhnie najbardziej podoba się 
w harcerstwie?

Można się tu rozwijać, coraz wyżej stawiać sobie
poprzeczkę, zwiększać wymagania, by zdobywać
kolejne szczeble – najpierw zostać zastępowym,
przybocznym i drużynowym.

Rozmawiała Klaudia Szałast, klasa 5a

Rozmowa o tym, czym jest harcerstwo 
z druhną Pauliną Warzecha, 

byłą uczennicą naszej szkoły. 

 
Czuwaj! – to pozdrowienie powołuje harcerza do
nieustannej służby.

Waggs lub koniczynka
noszona może być tylko
przez dziewczyny. Dwie
gwiazdki symbolizują oczy
harcerki oraz Prawo 
i Przyrzeczenie. Igła
kompasu, która wskazuje
północ znaczy, byśmy 
podążali właściwą drogą.

Lilijka – litery na lilijce ONC to skrót 
Ojczyzna – Nauka – Cnota. Igła 
kompasu, podobnie, jak przy koniczynce,
wskazując północ znaczy podążanie
właściwa drogą.

Krzyż harcerski to marzenie
każdego harcerza.Żeby go
zdobyć trzeba wypełnić
próbę i wykazać się, że się
na niego zasługuje. Piasek
na ramionach krzyża to
harcerze, a puste miejsca
pomiędzy piaskiem to
miejsce dla nowych
harcerzy. Liście dębu
symbolizują męstwo 
i odwagę, a liście wieńca laurowego symbolizują
doskonałość. 

Klaudia Szałast, klasa 5a

 Tu jest 
mega super...

SYMBOLE
harcerskie
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Łatka nad morzem
   
   Łatka zdezorientowana
przysłuchiwała się rozmowie
swojego pana i pani, którzy kłócili
się ciągle o to, czy pojechać 
w ferie w góry, czy nad morze.
Pan twierdził stanowczo, że 
w góry, pani twierdziła, że nad
morzem będzie bezpieczniej dla
dzieci. Kłócili się tak przez pół
dnia, aż w końcu zdecydowali, że
pojada nad morze.
   Łatka ucieszyła się, licząc, że
będzie mogła popływać w morzu.
Zaraz po tym, jak tylko
dowiedziała się, że wyjazd jest
nazajutrz, zaczęła do worka
pakować swoje zabawki 
i przysmaki. Postanowiła także
iść wcześniej spać, by rano mieć
energię na podróż. Nawet nie
zauważyła, jak przeszła noc i jest
już o szóstej rano 
w samochodzie. Teraz czekała ją
3 godzinna podróż.
   Na miejscu cała rodzinka
pojechała od razu nad morze.
Łatka bez chwili wahania wbiegła
do wody. Nie umiała się doczekać
skosów do wody, pomimo
nawoływania najbliższych. Teraz
już tylko czekała na fantastyczne
przygody nad morzem.

Wypadek

   Łatka jak zwykle udała się na
poranny spacer, tym razem jednak
nie było tak samo. Wybierała się,
jak każdego dnia do parku, który
był po drugiej stronie ulicy. Przeszła
na światłach, ale nie wszyscy
przechodzący przez ulicę
zauważyli ją.
   Potem już nic nie pamiętała, tylko
ten straszny ból i chłopca, który ją
uratował. Usłyszała, że potrącił ją
kierowca jadącym czerwonym,
chyba sportowym, samochodem i
uciekł z miejsca wypadku. Miała
szczęście, że chłopiec, który szedł
do szkoły. Zauważył ją. Leżała na
ulicy 
z połamaną lewą przednią łapką.
Wziął ją i zaniósł do weterynarza,
który miał przychodnię
naprzeciwko szkoły. On zaś znał
właścicieli, dzięki czemu Łatka
wróciła do domu. Chłopak stał się
bohaterem rodziny. Łatka musiała
teraz przez dwa tygodnie nosić gips
na łapce.

Łatka łowi rybę

  Łatka zastanawiała się, czy
naprawdę jest psem, a może
kotem? Bo to koty lubią ryby, 
a nie psy. 

   Ale od początku. Łatka wybrała
się do parku, była bardzo głodna.
Pomyślała, że może coś znajdzie
w parku. Nie chciała żebrać o hot-
doga, a i odpadków z ziemi nie
chciała ruszyć. Właśnie
przechodziła koło stawu, 
w którym wesoło pluskały rybki. 
Nie wiedziała, jak się je łapie.
Podpatrzyła w krzewach jak robi
to kot, choć na samą myśl o jego
obecności przeszły przez nią
ciarki. Przypomniała sobie 
o niemiłych doświadczeniach 
z kotami. Kiedy nad brzegiem
zrobiło się bezpieczniej zanurzyła
łapkę mocnym ruchem i złapała
rybę. 

Przygody ŁATKI
(cz. 4)

Tekst i rysunki Martyna Maron, klasa 6c
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W tym roku przeżywaliśmy już Zimowe Igrzyska Olimpijskie, czekają nas
jednak jeszcze inne ważne wydarzenia sportowe...

Czarek Janus, klasa 6a

  Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej mężczyzn
Rosja 2018

  Jak pewnie wiecie w 2018 w Rosji odbędą się
21.mistrzostwa Świata, na których zagra nasza
kadra. Mecz otwarcia pomiędzy Rosją (65) a Arabią
Saudyjską (63) odbędzie się 14 czerwca w Moskwie.
Reprezentacja Polski, która zajmuje najlepsze 
w historii 7 miejsce w rankingu FIFA była losowana 
z pierwszego koszyka. Z drugiego koszyka
dostaliśmy Kolumbię (13) która na poprzednim
mundialu doszła do ¼ finału. Z trzeciego koszyka
wylosowaliśmy Senegal (23) który jest jedną 
z najlepszych drużyn w Afryce i przez wielu
ekspertów uważani są za czarnego konia. Naszym
rywalem z czwartego koszyka jest Japonia (55)
która z kolei jest najlepszą drużyną Azji.
A inne grupy wyglądają tak:

 GRUPA
A

GRUPA 
B 

GRUPA
C

GRUPA 
D

1 Rosja Portugalia Francja Argentyna

2 Arabia S Hiszpania Australia Islandia

 3 Egipt Maroko Peru Chorwacja

 4 Urugwaj Iran Dania Nigeria
 

GRUPA 
E

GRUPA
F

GRUPA
G

GRUPA
H

1 Brazylia Niemcy Belgia Polska

2 Szwajcaria Meksyk Panama Senegal

3 Kostaryka Szwecja Tunezja Kolumbia

4 Serbia Korea Pd Anglia Japonia

Mistrzostwa Świata w Siatkówce mężczyzn
Bułgaria i Włochy 2018

   W tym samym roku odbędą się także Mistrzostwa
Świata w siatkówce we Włoszech i Bułgarii. Polska
reprezentacja czyli Mistrzowie Świata zagrają 
w grupie D z: Iranem, Bułgarią, Kubą, Finlandią 
i Portoryko.
   Czeka nas jeszcze tego roku wiele sportowych
emocji. zatem trzymajmy kciuki za naszych
sportowców, życząc im samych wygranych meczy.

SPORT
okiem Czarka
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!
Jeśli piszesz wiersze, pamiętnik, opowiadania, chętnie je opublikujemy.

Jeśli rysujesz, tworzysz piękne rzeczy, prześlij do nas fotografie swoich prac i podziel się swoją pasją. 
Jeśli interesujesz się filmem, czytasz sporo książek, prześlij swoją recenzję 
i zachęć w ten sposób innych do obejrzenia filmu lub przeczytania książki.

Jeśli masz inne ciekawe zainteresowania, chcemy je poznać i pokazać innym.
Możesz współtworzyć naszą szkolną gazetkę „w (ch)murach13” przesyłając swoje prace na adres redakcji:

trzynastka@spoko.pl 

"w (ch)murach 13" redagowali: Klaudia Szałast, Martyna Maron, Czarek Janus, Paulina Wróblewska 
Adres Redakcji: Szkoła Podstawowa Nr 13 Chorzów, ul. Styczyńskiego, tel. 32 2411 635

mail: trzynastka@spoko.pl
Spotkania redakcji w każdy PONIEDZIAŁEK o 14:35, sala 30

UŚMIECHNIJ SIĘ
Po kilku zadanych pytaniach,
nauczyciel zarzuca uczniowi:
- Ale lejesz wodę!
- Cóż zrobić, pani profesor,
skoro temat jak rzeka. 
 
                     ***
Jaka jest różnica między
praniem, a komputerem?
- Inaczej się zawiesza...

- Jasiu, muszę zadzwonić do
twojej mamy - mówi nauczyciel.
- No to jak pani zadzwoni, to
niech się pani spyta, co na
obiad.

                     ***
Jakie jest ulubione powiedzenie
rekina ludojada?
- Człowiek z natury jest dobry.

– Dlaczego oskarżony nie oddał
właścicielce znalezionego
pierścionka?
– Bo, proszę wysokiego sądu,
było na nim napisane: „Na
zawsze Twój”.

Żarty wybrała dla Was: 
Klaudia Szałast, klasa 5a

Paulina Wróblewska. klasa 5a

mailto:trzynastka@spoko.pl
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