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.
      OTO DRUGI NUMER NOWEJ EKIPY :) 
ZNAJDZIECIE W NIM:
- apel młodego ekologa do rówieśników 
i nie tylko,
- ciekawostki o zwierzętach,
- Dzień Nauczyciela w naszej szkole,
- niezwykłe święto w niezwykłym kraju -
Meksyku.
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Na co zwracać uwagę przy wyborze kociaka? Uszy muszą być
czyste, a uporczywe drapanie może oznaczać jakąś chorobę. Pysk i
dziąsła powinny być jasnoróżowe. Oczy mają być czyste i błyszczące,
trzecia powieka powinna być niewidoczna. Nosek musi być zimny i
wilgotny. Sierść także informuje o stanie zdrowia kota i powinna być
błyszcząca. Brzuch naszego pupila ma być lekko wypukły, ale nie
wzdęty, bo to może być oznaką choroby.
Czy znacie podstawowe typy kotów? Obecnie znanych jest ponad
100 ras kotów domowych. Do najpopularniejszych należy KRĘPY
KOT, a przedstawicielem tego typu są długowłose persy. Znany jest też
KOT MUSKULARNY - taką budowę ciała ma np. kot brytyjski
krótkowłosy. Przykładem KOTA SMUKŁEGO DŁUGOWŁOSEGO są
koty  rasy balijskiej, angorskiej i somalijskiej. Wreszcie SMUKŁY KOT
KRÓTKOWŁOSY, jak np. kot syjamski czy abisyński.
Ciekawostka! Czy znacie koty rasy ragdoll? Ten kot podniesiony w
górę rozluźnia mięśnie tak, że zwisa niemal bezwładnie!.
Skąd bierze się kota? Najlepiej wziąć go ze znanego źródła, np. od
przyjaciół lub rodziny. A najlepiej ze schroniska, gdzie czeka wiele
bezdomnych zwierząt.

Na podstawie "Wielkiej encyklopedii kotów" opracowała Nadia Kot, kl. IV d

      
         CZY ZNASZ KOTY? CZYLI KILKA WAŻNYCH INFORMACJI DLA      
                      PRZYSZŁYCH WŁAŚCICIELI KOTÓW.
                             

  
                                     KILKA SŁÓW O KONIACH

        W tym artykule opowiem ciekawostki na temat koni. W dzisiejszych
czasach jeździmy konno głównie dlatego, że sprawia nam to wielką
przyjemność! Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez jazdy konnej. Jej
naukę można rozpocząć w każdym wieku, najmłodsi mogą dosiadać
kucyków.     
Czy wiecie, że kucyk walijski uważany jest za najpiękniejszego kucyka na
świecie?  Kucyki są sprytne i pomysłowe! Potrafią nauczyć się
przeczołgiwać pod ogrodzeniem pastwiska i odwiązywać uwiąz od kantara.
Gdzie mieszka koń? Koń mieszka w stajni, gdzie ma swój boks lub
stanowisko. Boks to ogrodzony ścianami kwadrat, w którym koń może się
poruszać, natomiast stanowisko jest ogrodzone tylko z dwóch stron i koń
stoi w nim uwiązany. 
Jak należy podchodzić do konia w stanowisku? Ponieważ łatwo można
spłoszyć konia, musicie ostrzec go, że zamierzacie do niego podejść.
Zacmokajcie lub zawołajcie go po  imieniu.                
   Jedną z moich ulubionych ras konia jest koń fryzyjski .Występuje on
zazwyczaj w maści gniadej lub białej. Ma piękną kręconą grzywę i
szpiczaste uszy. Jedną z największych ras koni jest koń rasy Shire, a jedną
z najmniejszych ras koni jest koń razy szetlandzkiej.
                          Eliza Zatwarnicka kl.4B na podstawie książki Ingrid 
                               Andersson "Moja pierwsza ksiązka o koniach"
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                CHROŃMY PRZYRODĘ!!!

            Ludzie nie dbają o przyrodę. Zaśmiecają parki i lasy, 
            wyrzucają śmieci tam, gdzie im wygodnie,
            nawet ogrzewając swoje domy niszczą przyrodę,
            ponieważ dym zanieczyszcza powietrze. 
            Powstaje wtedy smog.
                           Zapamiętaj  zasady:
            - segreguj śmierci,
            - nie niszcz roślin,
            - kupuj produkty wielorazowego użytku,
            - oszczędzaj prąd i wodę,
            - montuj w domu urządzenia energooszczędne!     

                                      ������

                                                                                        F.M. z 4b

                                Niezwykły kraj - Meksyk

Święto. Najważniejszym świętem w Meksyku jest Dia de los muertos.
Kiedyś ta uroczystość odbywała się latem, ale po zmianie religii
przeniesiono święto na 31 października. W Polsce to czas smutku i
melancholii. W Meksyku- zabawy i „imprezowania’’ z duchami. Znakiem
rozpoznawczym są cukrowe czaszki. Pisze się na nich imiona martwych lub
żywych- jeżeli chce się ich nastraszyć.

Geografia. Stolicą Meksyku jest Meksyk. W stolicy mieszka ¾
mieszkańców tego kraju. Owo miasto jest jednym z miast o największej
liczbie ludności na świecie.

Codzienność. Urzędowym językiem w Meksyku jest meksykański. Ludzie
używają głównie języka hiszpańskiego, ale nigdy nie był on językiem
oficjalnym. Na ulicach panuje aztecki klimat, ze szczyptą motywów
indiańskich.

                                                           
                                                                        Hania Seweryniak, kl IV d
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      Nietypowy Dzień Nauczyciela w naszej szkole w okresie pandemii

Ten numer redagowali: Eliza Zatwarnicka, Nadia Kot, Martyna Myśliborska, Miłosz Szaja,, Hania Seweryniak, Fabian Merunowicz.
Opieka: Marzena Rudzka-Kupczyńska, Aneta Czapska

 Zawsze w Dzień Nauczyciela odbywały się w naszej szkole  uroczyste  
apele, lecz wszystko zmieniło się tego roku.
Tej jesieni uczniowie nagrali życzenia oraz podziękowania dla nauczycieli,
po czym pan montażysta połączył wszystkie filmiki to w całość. Kiedy
wszystko było gotowe, filmik zamieszczono na stronie szkoły oraz na
platformie YouTube.
W ten oto inny sposób uczniowie naszej szkoły podziękowali kadrze
nauczycielskiej za trud i wysiłek włożony w nasze kształcenie.

                                                                                    Miłosz Szaja

                                         

                                  Wiersz dla Nauczycieli

                        W Dniu tak ważnym i wspaniałym
                        my życzenia Wam składamy!

                        Szczęścia, zdrowia, pomyślności,
                        uśmiech niech Wam na twarzach gości.

                        Życzymy Wam wszystkiego najlepszego,
                        każdego dnia gardła zdrowego.

                        Byście uczyli długie lata
                        i lubili każdego małolata!

                       Całemu Gronu Pedagogicznemu
                       dużo energii i wytrwałości,
                       sukcesów zawodowych
                       i samych uczniów wzorowych!

                                                           Martyna Myśliborska, kl. VI d
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