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RATUJMY ZWIERZAKI !  ZBIÓRKA DLA KRAKOWSKIEGO TOWARZYSTWA
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI !

      Po raz kolejny w naszej szkole odbyła
się zbiórka dla Schroniska dla Zwierząt. 
Inicjatorką tych zbiórek jest p.Beata Riess,
która w tym roku bardzo się ucieszyła, bo
wcale nie musiała przypominać o tej akcji.
Karolina Bednarczyk z kl.III b gimn. i
Patrycja Dudek z kl. IIIa gimn. same chętnie
się zaangażowały w zorganizowanie tej
zbiórki.
Przygotowały plakat- ogłoszenie i chodziły
po klasach, żeby przypomnieć jak ważna
jest pomoc dla zwierzaków.
     Oprócz pieniędzy można było przynieść:
mokrą i suchą karmę dla psów i kotów,
ręczniki, przysmaki, koce, środki do
pielęgnacji, smycze, zabawki, itp.
     Dlaczego pomoc dla zwierząt 
w schroniskach jest tak ważna i potrzebna?
Co czują zwierzaki w schronisku? Dlaczego
tam są?      c.d. str.2

.
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Karolina Bednarczyk postanowiła
się podzielić z nami swoimi
rozważaniami na temat zwierząt 
w schronisku.
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT -
- ZWIERCIADŁO LUDZKIEJ
BEZDUSZNOŚCI ???
       Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt jest jednym z wielu
smutnych miejsc. Jednak każdy
powinien je odwiedzić przynajmniej
raz w życiu. Dzięki takiej wizycie
można zobaczyć, 
ile zła jest na Ziemi, ale można 
też wyjść stamtąd
z uśmiechem i nowym przyjacielem.
        Zwierzęta w schroniskach,
najczęściej po traumatycznych
przeżyciach są wobec nowego
właściciela wdzięczne. Nawet gdy
nie możemy adoptować pieska,
możemy pomóc mu w inny sposób.
Są po to liczne akcje np.
w supermarketach, szkołach lub
przedszkolach. Tak było u nas.
Wspólnie z kuzynką
zorganizowałyśmy zbiórkę dla
Krakowskiego Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami.

     Akcja była w tym roku moim
pomysłem, ale bez Patrycji i moich
rodziców, którzy mi pomogli nic 
by z tego nie wyszło. Przeglądałam
portal aukcyjny, gdy natknęłam się
na ogłoszenie od Schroniska. 
Z ciekawości szukałam tej frazy dalej
i natrafiłam na ponad 1300 stron z
psami ze Schroniska.
      Może nie są to tak śliczne,
rasowe psy, które każdy chciałby
posiadać. Kundelki kochają tak
samo, jak każdy inny pies czy kot.
Mają uczucia, czują radość, ale co za
tym idzie ból również. Zwierzęta ze
Schronisk są często zagubione.
Boją się otoczenia. Każdy mógł być
kiedyś kanapowcem, ale człowiek go
wyrzucił-wywiózł daleko od domu,
porzucił  w lesie. 
       Dlaczego warto pomóc takiemu
psu? Myślę, że świadomość, że
daliśmy pieskowi „drugie, lepsze
życie” jest najlepsza.Pies
odwdzięcza się miłością.
Pamiętajmy, że to nie zabawka !!!
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MOŻNA ADOPTOWAĆ
NIEDŹWIEDZIA!
JAK TO ZROBIĆ???

      Ma swoje potrzeby, co za tym
idzie dla nas to kolejne obowiązki,
aczkolwiek myślę, że warto mimo
nich wszystkich.
Nawet jeśli nie możemy adoptować
takiego psa, możemy przywieźć mu
karmę, a po dogadaniu ze
Schroniskiem można wziąć go na
spacer po okolicy. Pies będzie się
cieszył, że wyszedł na spacer 
z nowym człowiekiem, a my
będziemy mieć świadomość, 
że podarowaliśmy mu trochę
radości.
 
       Odbyła się również lekcja dla
dzieci w przedszkolu o
zwierzętach.Karolina z wielkim
zaangażowaniem przygotowała się
do tych zajęć. 
       Dzieci opowiadały jakie
zwierzęta posiadają, jak mają ich
pupile na imię. Co lubią, a czego
nie. Jak się zachować wobec
zwierzęcia. W nagrodę, że uważnie
słuchały dostały pluszowego psa,
który został ochrzczony imieniem
„Pimpek,,.
      Już w poniedziałek (18 lutego
2019) psiaki i kociaki dostaną 

jedzenie, nowe zabawki oraz
przysmaki, na które każdy z nich
zasługuje.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA
WSPARCIE TEJ AKCJI !

. .
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       Symbolicznej adopcji
niedźwiedzia ( i nie tylko
niedźwiedzia) można dokonać 
w prosty sposób.Wystarczy wejść na
stronę WWF. Zapytacie być może co
to takiego? Już wyjaśniamy:  
WWF- jest jedną
z największych na świecie
organizacji działających na rzecz
ochrony środowiska naturalnego.
Ich misją jest powstrzymanie 
szybko postępującej degradacji
przyrody.
"NIE OCALIMY WSZYSTKIEGO CO
BYŚMY PRAGNĘLI. ALE
URATUJEMY O WIELE WIĘCEJ, NIŻ
MOGŁOBY OCALEĆ, GDYBYŚMY W
OGÓLE NIE PODJĘLI NASZYCH
STARAŃ." Sir Peter Scott, jeden z
założycieli WWF
Można jednorazowo wesprzeć
organizację kwotą pieniężną
wybierając zwierzę, na które będą
przeznaczone te pieniądze. 
Klasa 6 SP z wych. p.Beatą Riess
symbolicznie adoptowała 

NIEDŹWIEDZIA,  przeznaczając
jednorazowo kwotę pieniężną na ten
cel. Oprócz jednorazowego wsparcia
zwierząt można też podjąć się
adopcji- wsparcia danego zwierzęcia
symboliczną kwotą pieniężną przez
kilka miesięcy, 
a nawet lat.
RATUJMY ZWIERZAKI !!!

NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY 
JAKIEGO NIE ZNACIE !

NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY 
król polskich gór, największy
drapieżnik występujący w
Polsce

wprawdzie jest drapieżnikiem,
ale nie pogardzi malinami,
jagodami, jeżynami

wiek niedźwiedzia można
określić po jego uzębieniu

masa ciała zróżnicowana: od 80
do 300 kg
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potrafi biec 50 km na godz.

nie wszystkie niedźwiedzie
zapadają w zimowy sen

staje na dwóch łapach gdy się
rozgląda po okolicy i jak chce
wystraszyć intruza

ma delikatny sen, głośne
dźwięki mogą go wybudzić z
zimowego snu

ten, który wie gdzie jest miód-
takie dokładnie znaczenie ma
słowo niedźwiedź w j.rosyjskim

100 -tyle niedźwiedzi żyje w
polskiej części Karpat

40- tyle może dożyć niedźwiedź
na wolności

280- tyle może wynieść długość
tułowia niedźwiedzia
brunatnego

wwf

wwf

Symbolem WWF jest panda wielka. 
Od połowy XX w. panda była
symbolem zagrożonych wyginięciem
gatunków. W 1970r. na wolności
żyło już tylko 1000 pand. Dzięki
współpracy rządu Chin, WWF i wielu
ludzi dbających o przyrodę  udało
się zatrzymać wymieranie tych
pięknych zwierząt. W ciągu 40 lat
populacja pandy zwiększyła się o
80%. Panda stała się przykładem, że
wspólnie możemy ocalić wiele
gatunków.

panda wielka

niedźwiedź brunatny
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ŻYWA LEKCJA  ZOOLOGII -  BLISKIE SPOTKANIE Z WĘŻAMI 
W NASZEJ SZKOLE !

      Witajcie, chciałbym wam dzisiaj
opowiedzieć, jak niedawno do
naszej szkoły przyjechał pan, który
hoduje węże. Wszyscy byliśmy
bardzo przejęci, bo raczej nie
mieliśmy jeszcze tak bliskiego
spotkania z wężami. 
       Pan miał dwa pudła, jedno małe,
a drugie trochę większe od
poprzedniego. Na początek 
opowiedział nam trochę 
o wężach, ale większość osób tak
samo jak ja wolała zobaczyć na
własne oczy węża i go dotknąć.   
Kiedy pan otworzył pierwsze pudło
wyciągnął pierwszego węża,
wszyscy byli trochę rozczarowani,
bo to był tylko około metrowy wąż.
Wtedy pan powiedział, żebyśmy
dotknęli węża, bo jest oswojony 
i nic nam nie grozi. Niektórzy nie
chcieli go dotykać, ale ja się
odważyłem i nie żałuję tego wyboru.
      Trudno powiedzieć jaki 
był wąż w dotyku, ale na pewno był
bardzo śliski. 

     Następny wąż też nie był jakiś
ogromny, ale ten znacznie bardziej
interesował się nami niż poprzedni.
Ten podobnie jak poprzedni był dla
mnie śliski. Na szczęście ostatni wąż
był ogromny miał około pięć metrów
długości! Jego ubarwienie było
równie wspaniałe co wielkość, bo
był biały z żółtymi łatami. Niestety
nie można było go potrzymać. Ale
kiedy był już dzwonek i zostało tylko
kilka osób, to pan pozwolił nam go
dotknąć, a nawet potrzymać.
Trzymaliśmy go chyba w siedmiu
razem z panem. Według mnie była to
bardzo fajna przygoda, chciałbym
przeżyć więcej takich przygód.
     Polecam wszystkim takie zajęcia 
z wężami. Mam nadzieję, że do was
też przyjedzie pan z wężami. 

                        Jakub Tokarski
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FOTORELACJA ZE SPOTKANIA 
Z WĘŻAMI !

CIEKAWOSTKI O WĘŻACH

.

.

.

Węże mają rozwidlone języki
które pozwalają im określić
kierunek, z którego dolatuje
zapach.

 Są zmiennocieplne.

 Nie przeżuwają pokarmów tylko
połykają w całości.

Kobry potrafią pluć jadem na
odległość ponad 5 metrów.
Trzeba uważać, żeby nie trafiła
w oczy lub otwartą ranę.

 Trawienie pokarmu trwa nawet
kilka miesięcy.

Wąż jest w stanie połknąć
zwierzę nawet 4 razy większe od
jego głowy. Jest to
możliwe dlatego że dwie połowy
ich szczęki nie są połączone ze
sobą sztywno.

.

.

.
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                                         WYWIAD Z AMELKĄ KOZIOŁ

ZAPRASZAM NA WYWIAD 
Z AMELKĄ - PRZEWODNICZĄCĄ
KLASY 5 A SP.

Zuzia redaktorka: - Cześć Amelia,
jak się czujesz? Nie stresujesz się?

Amelka: - Tak stresuję się. To mój
pierwszy wywiad w życiu! Jestem
jednak dobrej myśli i wiem, że
wywiad będzie super. 

Z: - Czym się zajmujesz na co dzień i
czy uprawiasz jakieś sporty? 

A: - Na codzień chodzę do szkoły.
Mam też dodatkowe 
zajęcia z piłki nożnej, na którą
bardzo lubie chodzić. Kocham też
tańczyć, dodam że jest to moja
pasja. 

Z: - Masz jakieś inne pasje?

A: -Tak, kocham śpiewać 
i rysować. Te dwie rzeczy

towarzyszą mi od dzieciństwa 
i bardzo lubie je robić

Z: - Od kiedy interesujesz się
tańcem?

A: -Tańcem interesuję się od wielu
lat. Już w przedszkolu zapisałam się
na dodatkowe zajęcia taneczne, na
które uwielbiałam chodzić. Taniec
zaczęłam traktować na poważnie
mając 11 lat. W ten czas zaczęłam
słuchać k-popu. Muzyka tak mi się
spodobała, że słuchanie jej było
codziennością. W muzyce tej jednym
z elementów jest choreografia.
Kiedy wyszedł nowy teledysk od
jednego girlsbandu postanowiłam
się nauczyć układu, który pamiętam
do dzisiaj.

Z: - Wolisz tamiec czy piłkę nożną?

A: - Bardzo trudne pytanie. Jeśli
kochasz tańczyć przenosisz się
do innego świata i nic się nie liczy
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tylko muzyka i ty. W piłce chodzi
tylko o to, aby mieć dobrą 
zabawę i wygrać. Więc powiem, że
wolę taniec. 

Z: - Masz jakieś zwierzaki w domu
np: chomik,pies,lampart, nie z tym
lampartem to żartowałam:)

A: - Tak mam. Mam kota Brytyjczyka
Puchatka i psa labradora Biszkopta,
którego swoją drogą bardzo
kocham. 

Z: - Masz jakieś zainteresowania
bardziej spokojniejsze typu robienie
na drutach lub pisanie książek?

A : - Jeśli chodzi o spokojniejsze
zainteresowania to bardzo lubię
grać na pianinie i czytać książki.

Z: - Jak długograsz na pianinie?

A: - Zainteresowałam się grą na
pianinie dzięki mojej koleżance,
która gra na tym instrumencie
i gram już od paru miesięcy.
Z :- Czy trudno ci idzie
zapamiętywanie nut?

A: - Na początku było ciężko.
Wszystkiego trzeba się było uczyć
od początku. Ja zaczęłam grać 
w domu. Przez aplikację na telefon w
zaledwie jeden dzień  nauczyłam się
grać jeden utwór. 

Z: - Czy sama wybrałaś pianino?

A: - Tak, sama. Bardzo ciekawił mnie
ten instrument. W końcu
postanowiłam się na nim nauczyć
grać i nie spodziewałam się, że
przyjdzie mi to z taką łatwością. 

Z: - Dziękuję za bardzo ciekawy
wywiad o Tobie i Twoich pasjach.  

A: - Ja także bardzo dziękuję.

       Na podsumowanie mojego
wywiadu z Amelką chcę dodać,  
że Amelia jest bardzo utalentowaną
osobą, umie  pocieszyć w różnych,
czasem ciężkich chwilach oraz jest
bardzo mądra. 
Cieszę się, że Amelka zgodziła się
na ten wywiad. W roli
przewodniczącej klasy sprawdza się
bardzo dobrze.
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ZWIERZOGRÓD -  FILM ANIMOWANY, KTÓRY WARTO OBEJRZEĆ !

     Zwierzogród (Zootopia) to
amerykański film animowany
wyprodukowany przez  Walt Disney
Animation Studios, w którym
przenosimy się do niezwykłego
świata, gdzie wszystkie zwierzęta
żyją w zgodzie - nawet drapieżnik 
z ofiarą.
     Historia filmu skupia się na
losach króliczki Judy Hopps, która
od zawsze marzyła, by wstąpić 
w szeregi policji. Jednak nawet
rodzice jej tego odradzali, gdyż 
to zawód, który wiąże się z
ogromnym ryzykiem i nie ma tam
miejsca dla małych i słodkich
króliczków. Judy jednak wytrwale
dąży do wyznaczonego celu i
wkrótce zostaje pierwszą w historii
policjantką miasta Zwierzogród. 
Początkowo nie idzie jej zbyt
dobrze, ale nie traci zapału do
pracy, nawet gdy wykonuje dość
nudne zajęcie jakim jest pilnowanie
parkomatów.

Na swojej drodze spotyka
przebiegłego lisa Nicka, z którym
wplątuje się w ogromną aferę. Jaką
aferę… ??? Nie będę wam zdradzać
szczegółów. Obejrzyjcie sami!
       Zwierzogród – miasto utopia?
Widząc anglojęzyczny tytuł
domyślamy się, że nazwa miasta
nawiązuje do powstałego w
starożytności terminu Utopia, czyli
zarówno ustroju, jak i miasta
idealnego. Czy jednak taki właśnie
jest Zwierzogród? Na pierwszy rzut
oka z pewnością tak.  Akcja filmu
rozgrywa się w przyszłości, gdy na
skutek ewolucji zwierzęta
wszystkich gatunków przestały na
siebie polować i zaczęły żyć
w zgodzie, warto dodać, że nie ma
żadnych śladów po naszej
cywilizacji.
       Zwierzogród jest pełen humoru,
więc rozbawi każdego.
Z chęcią chciałabym ten film
obejrzeć jeszcze raz.
                         Zuzia Setkowicz


