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Koń i ja - przemyślenia Ingridy

Sowy to niezwy-
kłe zwierzęta.
Jeśli jesteście
miłośnikami
tych ptaków, to
ten artykuł jest
dla was! Wokół
sów jest dużo
krzywdzących
przesądów.
Sowy są
kojarzone ze
śmiercią. A
Puchacz często
jest kojarzony z
diabłem. Sowy
to bardzo

tajemnicze
ptaki. Czasami
jeśli wydaje ci
słyszysz sowę,
sprawdź, czy to
nie jest gołąb
np. Grzywacz.
Sowy jako
jedyne ptaki
umieją obkręcać
głowę o 180
stopni. Sowy
mają fałszywe
uszy, one nie
mają nic
wspólnego ze
słuchem

Dzięki nim
wyrażają
emocje
rozpoznają
partnera i
upodabniają się
do środowiska.
Sowy żyją
wszędzie
oprócz
Antarktydy.
Pamiętajcie
sowy to
niezwykłe ptaki!
Maja i Jula

.

Sowa

Ślimaki
posiadają
jednocześnie
męskie i
żeńskie
narządy
rozrodcze. W
poszukiwaniu
pożywienia
mogą
przeciskać się
przez szczeliny
i potrafią
ponad
dwudziestokrotnie
rozciągać
swoje ciało. 
Kostek

Jak pierwszy raz
byłam na szkółce
jeździeckiej, to
trochę się bałam.
Wiadomo...
zawsze jak się coś
rozpo-czyna, to
najpierw się tego
boi. Ja po prostu
zaufałam koniowi i
wszystko było
dobrze. Nie bój się,
w końcu kiedyś

trzeba spróbować.
Ja pokonałam
strach i wszystko
się ułożyło. Wiem
jak to jest... Wiem,
wiem, ale spróbuj,
wszystko będzie
dobrze. Ja tak się
czułam, może ty
nie, ale ja się stre-
sowałam. Teraz
bardzo cieszę się,
że spróbowałam.

Najpierw jeździłam
stępem, teraz
jeżdżę kłusem.
Potem będę
jeździć galopem, a
potem jeszcze
cwałem. Mój
ulubiony koń to
Jantarek. On jest
kucem ma metr
wysokości i metr
długości. Lubię na
nim jeździć, bo jest

niski. Kocham
konie, dla mnie to
obojętne na którym
koniu siedzę.
Jednak najbardziej
lubię Jantarka!
Ingrida

Ślimak szary
posiada dziesięć
odnóży. Na
pierwszej parze
znajdują się
narządy zmysłów
zaś kolejna
dłuższa para
czułków
zakończona jest
oczami. 
Kostek

Koń

Pierwsze wydanie gazetki 
Szkoły Twórczej Edukacji!

Ślimak
Szary
pokaż
rogi...

Kostek

.

pixabay,com

pixabay.com

.



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 1 03/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGazeta Krea(k)tywna

Opowiadanie Mai pt. 
"Mroźna wyprawa"

RECENZJA 
Był sobie pies...

Chciałabym mieć
królika...

Dar Pomorza to
duży statek
żaglowy, warto
go zobaczyć. A
Dar Młodzieży
to statek
młodszy od
Daru Pomorza. 

Las w Gdyni jest
bardzo
malowniczy.
Zwłaszcza
jesienią, dlatego,
że wtedy liście
są rozrzucane.
Kostek

.

Pewnego bardzo słonecznego dnia, byłam wtedy w górach miałam tylko
5 lat: wyruszyłam na spacer. Dookoła był las i dużo strumyków, z
których piłam wodę. Słyszałam niedźwiedzie! Im wyżej wchodziłam tym
gorsza była pogoda. W pewnym czasie zobaczyłam hale, tam było co
zjeść. Postanowiliśmy tam przeczekać ulewę, mgłę i burzę. Czekaliśmy
tam bardzo długo, ale pogoda nie odpuszczała. Miałam na sobie tylko
sandały i bluzkę na krótki rękaw, było mi tak zimno, że zamarzałam.
Długo nie mogliśmy odnaleźć drogi, ale w końcu jakoś się udało. Gdy
wróciliśmy, od razu było mi cieplej. 
Ta wycieczka nauczyła mnie, że warto być przygotowanym na
wszystko!

Jesteście miłośnikami kotów? A może chcecie mieć kota ale nie
wiecie jak się nim zająć? 
1. Możesz sam zrobić drapak. 
2. Nie przekarmiaj swojego ulubieńca. 
3. Jak możesz wychodź z nim na dwór. 
4. Pająki i świerszcze są dla nich pyszne. 
5. Koty lubią zabawę i pieszczoty. 
6. W trakcie podróży nie wypuszczaj kota z transportera! 
Mam nadzieję że wiecie jak opiekować swoim futrzakiem Polecam
książkę” zaklinacz kotów” 
Maja

Jak będę miała królika, to będzie
się nazywał Ptyś. Chciałabym,
żeby był biały. Wiem, że to jest
jednak jakiś obowiązek, ale spró-
bować warto. Jestem przekonana,
że najpierw będzie się trochę bać,
ale potem po-staram się nawiązać
z nim kontakt. To na początku nie
będzie łatwe, ale potem mam
nadzieję, że pójdzie jak z płatka.
Gdyby miał jakąś plamkę, to w
ogóle by mnie nie obchodziło,
ważne, żeby był! Gdy będę go już
miała, to będzie super. Mama się
zastanawia, czy na pewno, ale
myślę, że się zdecyduje! (Ingrida)

Ostatnio
obejrzałam film
pt. ,,Był sobie
pies’’. To film dla
całej rodziny,
wyprodukowany
w USA. To
bardzo
wzruszający
film o psie, który
żyje, a po
jakimś czasie
umiera i na
nowo się
odradza. Jego
ulubione życie

było u Ethana,
ono było
najdłuższe.
Rozbawiło mnie,
jak zobaczył, że
jest suszką.
Polecam ten film
i mam nadzieje
że się wam
spodoba.
Maja  

Nina poleca:
EKSPERYMENT!

1. Przetnij główne żyły pod
powierzchnią liścia. 
2. Połóż kilka kamyczków na
liściu, który leży w ziemi. 
3. Nowe roślinki rozwijają się z
nacięć. 

25 marca 2018 r. w Centrum
Kultury w Gdyni o godz. 12
będzie można zobaczyć występ
naszego szkolnego zespołu
SÓWKI. Zapraszamy
wszystkich!
Uczniowie i nauczyciele STE

.
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Samce lwów
wyglądają
bardzo groźnie,
ale przeważnie
to lwica poluje.

Tygrys
podkrada się do
ofiary, po czym
skacze jej na
grzbiet i
zagryza.

Boa
szmaragdowy
pełza wśród
gałęzi gdzie
trudno go
znaleźć!
Irenka

Irenka . Irenka

.

Skrzypłocz

Zatoczka

. .

. .

Chcecie wiosny? Przeczytajcie a poczujecie
ciepły klimat! 
Już jest wiosna,
marzec czuje.
kwiaty kwitną,
ciepło jest. 
Zimo sobie idź, 
bo wiosną świat jest kolorowy. 
Lubie ją i kropka.
Maja

Krzyżówka Marcysi

1. Co jedzą zwierzęta domowe?
2. Wszyscy wtedy śpią? 
3. Po czym przechodzą ludzie
nad rzeką?
4. Czym się robi zdjęcia?

HASŁO: 
Ja nie mam w domu …....... .

KOCI QUIZ
MARCYSI
1. Jak długo śpią koty?
a. godzinę dziennie
b. 4 godziny dziennie
c. 6 godzin dziennie
2. Temperatura ciała kota jest
wyższa od temperatury
człowieka.
a. prawda
b. fałsz
3. Koty z jednego miotu mogą
mieć różnych ojców.
a. prawda
b. fałsz
4. Jak szybko biega gepard? 
a. 100 km/h
b. 150 km/h
c. 200 km/h 

Skrzypłocze
mimo że
posiadają
pancerze, nie
są krabami.
Są to dalecy
kuzyni
pająków i
najprawdopodobniej
wywodzą się
z wymarłej
gromady
wieloraków.

Kostek

Zatoczki to
ślimaki
osiągające
różne
rozmiary. Ich
muszle mają
kształt
spłaszczonej
spirali lub
baraniego
rogu.

Kostek

Przeczytajcie
a padniecie! 
Stoi pies i kot,
obok jest
kość. Stoją
tak, a po chwili
pies się
odzywa:
- Będzie moja.
O tak tylko
moja!
Kot na to
- Uf wali
zgnilizną! 
Maja

. Irenka ,

.

Kostek

.

. .

. .
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OTO MY! 
REDAKCJA
KREA(K)TYWNA, 
kreatywnie...
aktywna :)

INGRIDA
Mam 8 lat,
urodziłam się
we wrześniu.
Lubię zwierzęta,
dlatego o nich
dużo
napisałam. 

NINA
Mam 6 lat, ale
niedługo 7.
Mam w domu
królika, bardzo
lubię te
zwierzęta. Mam
dwóch braci,
którzy nazywają
się Leon i
Gucio. 

JULA
Mam 9 lat.
Lubię zwierzęta.
Moja ulubiona
bajka to
Miraculous,
Biedronka i
Czarny Kot. 

IRENKA
Niedawno
skończyłam 7
lat. Uwielbiam
zwierzęta,
niedługo będę
miała w domu
małego kotka,
nie mogę się
doczekać!

KOSTEK
Mam 7 lat.
Lubię
bezkręgowce i
właśnie
zacząłem
jednego
hodować - to
Triops. Mam
młodszego
brata-Tytusa.

Nasi
redaktorzy to
ludzie w
różnym wieku,
o różnych
zainteresowaniach
i różnych
umiejętnościach.
Swoje artykuły
dzieci tworzą
na szkolnych

zajęciach.
Starsze z nich
samodzielnie
wprowadzają
teksty do
komputera, a
młodsze nie
muszą tego
robić. Niektórzy
dopiero uczą
się pisać, więc

przepisują
krótkie teksty z
książek
przyrodniczych,
inni piszą z
własnej głowy,
a jeszcze inni
tworzą teksty
korzystając z
różnych
źródeł. 

MARCELINA
Jestem
nauczycielką w
STE, kocham
koty i inne
zwierzęta. Poza
tym uwielbiam
pracować z
dziećmi!

.

MARCYSIA
Mam 7 lat,
Bardzo lubię
zwierzęta np.
wiewiórki i koty.
Często noszę
na ubraniach
kocie elementy. 

MAJA
Mam 9 lat.
Lubię przyrodę,
a zwłaszcza
zwierzęta. Mój
kolor to liliowy. I
lubię chodzić na
spacery.

In english:
My name is
Maja. I like
nature. I've got
2 cats: Vigo and
Poesia. I'be got
red hair and
brown eyes. I'm
happy! I like to
travel. My
favourite dog is
Akita.

Źródła, z których korzystaliśmy: 

1. Na ścieżkach wiedzy. Encyklopedia. 100
bezkręgowców. 
2. Przyroda Polski - przewodnik. R.J.Dzwonkowski. 
3. Atlas Grzybów. Ponad 200 polskich gatunków. 
4. Koty - Atlas Juniora. 
5. www.ekologia.pl/wywiady/sowy-wokol-nas-
dlaczego-warto-chronic-sowy,19392.html
6. Zabawa i nauka - uprawa roślin. B. Taylor
7. www.pixabay.com - grafika

.
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