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         Trudne czasy to trudne tematy. Ale czy
zawsze? W naszej gazecie znajdziesz bardzo
różne treści. Napisaliśmy tym razem kilka zdań
o nauce zdalnej, ale piszemy też o tym, co nas
interesuje - o zwierzętach, świętach. Czasem
warto na chwilę zapomnieć, że świat staje na
głowie i zająć się tym, co przyjemne i miłe.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym
"Zlepkiem".

zdj. Aneta Czapska
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                   Klasa 6C posiada bardzo ciekawe zwierzątka klasowe -
myszoskoczki mongolskie - samiczki o imionach Perła i Pianka.
Wybralimśmy im imiona w demokratycznych wyborach. Aktualnie - na
okres pandemii - są u mnie w domu.
Myszoskoczki to niewielkie gryzonie z bardzo ciekawym charakterem.
Czasem stają na dwóch łapkach żeby się rozejrzeć. 
Uwiebiają jeść ziarna, zioła i siano.Jako przysmak podajemy im larwy
mącznika. 
Bardzo lubią kopać, więc w klatce musi być bardzo dużo trocin, w których
mogą się bawić. 
Czasem urządzam im specjalny wybieg, na którym mogą swobodnie
pobiegać. Najpierw wyjmuję jedną z nich żeby zapoznała się z terenem, a
potem dołączam drugą. 
Jak znajdą się na wybiegu, to obwąchują się i chodzą za sobą jakby się nie
znały!
To bardzo dziwne, bo przecież mieszkają razem. W klatce nie
zaobserowałem takich zachowań. 
Perła i Pianka lubią biegać na kołowrotku i brykać po całej klatce.
Piją bardzo mało, bo potrafią magazynować wodę w tłuszczu. 
Co dziwne u gryzoni, myszoskoczki są bezwonne - czyli nie wydają
żadnego nieprzyjemnego zapachu. 
Ciekawą rzeczą jest również to, że "kąpią się" w piasku. Do miseczki sypie
się trochę spcjalnego piachu i można obserwować jak się w nim tarzają. 
Jest to nie tylko zabawa, ta czynność jest dbaniem o higienę osobistą. 
Myszoskoczki bez strachu wchodzą na ręce, nie gryzą, są bardzo wesołe i
towarzyskie. 
Są świetną alternatywą dla znanych wszystkim chomików, myszek i świnek
morskich. 
Co ważne - gdybyście kiedyś chcieli je hodować - sa to zwierzątka stadne,
muszą być więc conajmniej dwa. 
Istnieją przeróżne odmiany barwne myszoskoczków: brązowa, beżowa,
kremowa, biała, ruda, szara i czarna - jak Pianka i Perła.

Igor Sobczak klasa VIC

PS. Jeśli ktoś z czytających posiada jakies ciekawe zwierzę domowe,
proszę zgłosić się do mnie, chętnie przeprowadzę z nim wywiad!

ZWIERZYNIEC IGORA
NASZE SZKOLNE MYSZOSKOCZKI
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HISTORIA HALLOWEEN

                             Jak obchodzimy Halloween?

 

      Nazwa Halloween pochodzi od wyrażenia "All Hallows' Eve", co
oznacza Wigilię Wszystkich Świętych, kiedy to ludzie modlili się za
zmarłych przed dniem 1 listopada.
        Rodowód Halloween nie jest jednoznaczny. Najprawdopodobniej
jednak wywodzi się z celtyckiego obrządku Samhaim, podczas którego
żegnano lato, by powitać zimę. Obrządek ten wiązał się również ze świętem
zmarłych- wierzono bowiem, że w tym dniu zaciera się granica między
światem żywych i światem umarłych. To właśnie wtedy duchy miały 
 możliwość przedostania się do rzeczywistości ludzi. Dusze bliskich osób
były czczone i zapraszane do domów. Obawiano się jednak złych
demonów, które w jakiś sposób trzeba było odstraszyć. Stąd wywodzi się
prawdopodobnie zwyczaj zakładania przerażających kostiumów.           
 Współczesna forma Halloween ma swój początek w XIX wieku w Ameryce
Północnej, skąd trafiło do Europy Zachodniej w wieku XX. Tradycję
zaszczepili irlandzcy imigranci.  W wielu krajach wciąż jest mało popularne.
Najhuczniej Halloween obchodzi się oczywiście w USA, a także w
Kanadzie, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii.

                                    Hania Małecka 4b (zaczerpnięte z urwis.pl)

Halloween obchodzi się 31 Października w Polsce. To święto zazwyczaj
obchodzi się wieczorem, przebieramy się w różne ciekawe i straszne stroje,
ozdabiamy nasze domy w straszny sposób oraz zabezpieczamy się w
cukierki i w inne słodkości. Halloween to święto bardziej dla dzieci niż dla
dorosłych, chodzimy w domach w swoich halloweenowych strojach,
prosząc o cukierki, najczęściej hasłem - ,,Cukierek albo psikus!’’.  W tym
roku raczej nie będziemy obchodzić tego cudownego święta przez
koronawirusa, niektórym osobom pokrzyżował bardzo plany, ale to nie o
tym. Wracając – Halloween to naprawdę ciekawe święto, w pewien
halloweenowy wieczór zobaczyłam naprawdę ładnie udekorowany domek -
dynie z powycinanymi buźkami, sztuczne pajęczyny i pająki, świeczki, duch
z prześcieradła, nietoperz z czarnej kartki na cienkim sznureczku.
Naprawdę były to piękne dekoracje!

                                                                       Ola Gawluk, kl. IV d



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 66 11/2020 | Strona 4  

www.juniormedia.plZlepek

    NOWA SZKOLNA RZECZYWISTOŚĆ, CZYLI NAUKA ZDALNA

Ten numer redagowali: Igor Sobczak, Blanka Krakowska, Hania Małecka, Ola Gawluk, Nadia Kot., Alicja Wiszniowska.
Opieka: Marzena Rudzka-Kupczyńska, Aneta Czapska

Jak wiadomo, sytuacja na świecie jest trudna z powodu pandemii, dlatego
od kilku dni nasza szkoła ma lekcje zdalne. Dzień każdego ucznia zaczyna
się od włączenia komputera czy laptopa. Niby te same lekcje, a jednak
całkiem inne. Po kilku dniach brakuje jednak koleżanek czy kolegów na
szkolnych korytarzach. Nasze zajęcia medialne także odbywają się online.
Moja początkowa reakcja była pozytywna, choć po kilku dniach byłam
zmęczona odrabianiem lekcji przez komputer. Mam nadzieję, że sytuacja
na świecie się unormuje i szybko wrócimy do szkoły.
                                                                    Blanka Krakowska, kl. V a
W dzisiejszych czasach mamy nauczanie zdalne, więc lekcje są nietypowe.
Część uczniów woli chodzić do szkoły, a cześć lubi lekcje online. Nauczanie
zdalne ma swoje plusy i minusy. Plusy są takie, że nie tracimy czasu na
dotarcie do szkoły i na poranne przygotowania. Minusy z kolei są takie, że
czasami zdarza się, że nie można wejść na spotkania (lekcje) lub
połączenie internetowe się przerwie. Najbardziej dotkliwe jest jednak to, że
nie mamy bezpośredniego kontaktu z kolegami i koleżankami. Ja bym
wolała chodzić do szkoły zamiast siedzieć cały dzień wpatrzona w monitor.
A Wy lubicie lekcje online?
                                                                            Nadia Kot, kl. IV d

Lisy są inteligentnymi zwierzętami, których zachowanie jest podobne nie
tylko do psów, ale też do kotów. Uwielbiają zabawę i są ciekawskie. 

Lisy jedzą jagody, robaki i różne małe zwierzęta, takie jak myszy lub ptaki.
Zamieszkują północną stronę półkuli - występują w części Azji, w  Europie,
Ameryce Północnej i północnej części Afryki. Gatunek ten został w XIX
wieku został wprowadzony do Australii, gdzie jest obecnie jednym z
największych szkodników.

                                                      
                                                     Ciekawostki zebrała: Nadia Kot, kl. IV d

                               Kilka ciekawostek o lisach
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