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Zbiórka żywności dla zwierząt
z lubelskiego schroniska

       Od 17 listopada do 12 grudnia w naszej szkole trwa akcja, która ma na celu niesienie pomocy zwierzętom. Zbieramy
karmę, zabawki oraz koce, które będą przewiezione i dostarczone do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie na
ul.Metalurgicznej. Jak na razie rezultaty naszej akcji nie są ogromne, ale mamy nadzieję, że niedługo to się zmieni.
      Zachęcamy do wspomożenia tych biednych zwierząt. One nie mają kochającego domu, kochającego właściciela, a
czasem także nie mają co jeść. 

                                                                                                                                             Katarzyna Bobruś

Konkurs Fotograficzny
        "Siły natury"

Na wasze zdjęcia
czekamy do 12 grudnia.
Fotografie w wersji
papierowej prosimy
przekazywać
przewodniczącemu
Samorządu
Uczniowskiego
Gimnazjum. Każdy
uczestnik może zgłosić
maksymalnie dwa
zdjęcia.

One czekają na Twoją pomoc!
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W poszukiwaniu "rodzinnego" czworonoga

         Owczarek podhalański to polski najsłynniejszy pies pasterski. Kiedyś służył wyłącznie do
pilnowania owiec. Teraz ten pies jest często spotykany na podwórkach mieszkańców wsi. Nie nadaje
się on do mieszkania w bloku, ponieważ potrzebuje dużo ruchu i świeżego powietrza. 
Pies ten bardzo lubi zabawę, szczególnie z dziećmi. Jest rodzinny. Już od małego owczarki
podhalańskie bronią swoich właścicieli. Mają dobry wzrok, słuch i węch. Szybko przywiązują się do
nowych członków rodziny. Są przyjacielskie dla wszystkich zwierząt, które należą do rodziny. Nie
należą do psów, którym trzeba poświęcać dużo czasu i uwagi. Są nieufne w stosunku do nieznanych
ludzi. Dla ważnych dla nich osób mogą poświęcić własne życie. Niestety psy tej rasy często chorują.
Najczęściej mają problemy z uszami, żołądkiem i jelitami. Ich choroby czasami mogą doprowadzić do
śmierci. 
           Wiem o tym , ponieważ sama mam takiego psa. Wabi się on Saba. Jest rodzinna i przyjacielska.

                                                                                                                              Agata Czupryn
Saba

Kora Kora

       Golden retriever pochodzi z Wielkiej Brytanii. Psy tej rasy są bardzo
rodzinne i często omylone z labradorami.
       A czy warto mieć golden retrievera w domu? Przyjrzyjcie się zdjęciom i
oceńcie sami!

                   Kocie ciekawostki

1. Blisko milion kotów jest zjadanych każdego roku w krajach azjatyckich.

2. Kot spędza średnio 2/3 doby na drzemce. Oznacza to, że dziewięcioletni kot przespał całe sześć lat swojego życia.

3. Koty blisko 1/3 czasu, w którym nie śpią, wykorzystują na mycie się.

4. W przeciwieństwie do psów, koty nie rozpoznają słodkiego smaku.

5. Kocury są zazwyczaj lewołapkowe, podczas gdy większość kotek używa częściej swojej prawej łapki. Co ciekawe, większość leworęcznych
wśród ludzi stanowią również osobniki płci męskiej.

6. Koty z łatwością wdrapują się na drzewa, lecz zejście z powrotem na ziemię stanowi dla nich problem. Haczykowate pazurki wygięte są tylko w
jedną stronę, dlatego zejście z drzewa musi odbywać się w tej samej pozycji co wejście, tj. łebkiem w górę.

                                                                                                                                                                                       Źródło: http://perepele.pl

Agatka Czupryn

Ania Bartoszek Kora
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                    Nasza twórczość

Kółko czytelnicze poleca:
"Wojna cukierkowa" 
        Nate ma dziesięć lat. Przed początkiem roku szkolnego wraz z rodzicami przeprowadza się do
miasteczka Colson. Zaprzyjaźnia się tam z trójką rówieśników - Trevorem, Gołębiem oraz Summer - i
wstępuje do ich klubu poszukiwaczy przygód. W tym samym czasie przy głównej ulicy zostaje otwarty
Słodki Ząbek, nowy sklep z niezwykłymi słodyczami. Jego właścicielka, pani White, urocza staruszka,
chętnie wynagradza dzieci cukierkami w zamian za drobne przysługi. Cukierki okazują się magiczne:
pozwalają unosić się w powietrzu, zmieniać wygląd, porażać prądem, przechodzić przez lustra albo
wmawiać ludziom dowolne bzdury. Kłopot w tym, że zlecenia pani White stają się coraz bardziej
podejrzane. Tymczasem w miasteczku pojawia się stary lodziarz, pan Stott. Słodkości z jego sklepu
także mają niezwykłą moc. Dlaczego ci tajemniczy cukiernicy tak nagle pojawili się w Colson? Jakiego
skarbu poszukują? Kim jest mężczyzna w płaszczu i fedorze, który śledzi naszych bohaterów? I
przede wszystkim: komu można zaufać, a kto ma bardzo niecne zamiary? 
                                                                                                                        Maćko Wnuk

                                                Historia małego drapieżnika

  Pewnego słonecznego dnia po drodze spacerował mały kotek. Wybrałam się wtedy na spacer z
mamą, która nagle zauważyła małego drapieżnika.
- Jak myślisz córeczko, może go przygarniemy, co? - zapytała mama.
Nie odpowiedziałam, wręcz milczałam. Bo nie chciałam mieć kota, chciałam pieska! Tata mówił, że też
chce psa, lecz mama wciąż narzekała, że chce kota, bo psy niby śmierdzą.
- Wiem, że chcesz mieć pieska, ale weźmy tego małego kotka tylko na próbę. No jak, zgadzasz się?
- Niech będzie, ale zapytamy o zdanie taty, dobrze? - zapytałam.
Mama zgodziła się i poszłyśmy do taty, który zawsze się zgadza na jej pomysły. Wzięliśmy więc
kotka.
- Prawda, że jest słodki? - dopytywała mama.
- No, może być – odpowiedziałam.
- Dobrze, więc zostanie. Ale najpierw wybierzmy mu imię... Może Lusia?
- Tak! - krzyknęłam.
- Jeszcze tylko wizyta u weterynarza i małe zakupy – zabawki i karma.
Po powrocie bawiłam się z Lusią przez całe popołudnie.
Bardzo polubiłam koty.                       
                                                                                                                            Alicja Kostrubiec

Udanej zabawy!

1. Używane w filmach przez kowbojów
2. … mydlana
3. Przedstawianie skeczy to...
4. Występuje w filmach
5. Straszny film
6. Ma wiele odcinków

   Litery z żółtych pól utworzą hasło.
Rozwiązania wraz z imieniem i nazwiskiem oraz
klasą prosimy wrzucać do skrzynki pomysłów
do 12 grudnia.
   Spośród poprawnych odpowiedzi wylosujemy
zwycięzcę. Ogłoszenie wyników w kolejnym
numerze Gońca Szkolnego.

            Serdecznie zapraszamy do współpracy
osoby, które przez poezję chciałyby podzielić
się świątecznym nastrojem z okazji
zbliżającego się Bożego Narodzenia. Może i
Ty posiadasz na dnie swojej szuflady wiersz,
który wyraża magię tych świąt i chcesz
przedstawić go na łamach szkolnej gazetki. 
             Chętnych proszę o przesłanie prac na
e-mail kalinowkowe@wp.pl z imieniem,
nazwiskiem oraz klasą. 

Najciekawsze wiersze zostaną opublikowane!

Laura

mailto:kalinowkowe@wp.pl
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          Już za kilka dni Mikołajki!

Horoskop szkolny
Baran (21.03 – 19. 04)- W ciągu najbliższego tygodnia zaskoczy Cię
dość przyjemna, lecz też niekomfortowa sytuacja. Nie dość, że
dostaniesz dwie piątki z matematyki, to historyczka weźmie Cię do
odpowiedzi i postawi jedynkę. 

Byk (20.04 – 22. 05) - W tym miesiącu odkryjesz swój talent do polskiego.
Lepiej weź udział w jakimś konkursie z tego przedmiotu jeśli to możliwe.
Ale uważaj, bo możesz łatwo zapomnieć podręcznika do religii! 

Bliźnięta (23.05 – 21. 06)- Nagle na angielskim w czasie ważnego
sprawdzianu bądź kartkówki dopadnie Cię mocny ból brzucha. Pilnuj też,
czy masz coś zadane z polskiego, bo w tym miesiącu szczególnie jesteś
narażony na brak pracy domowej z tego przedmiotu! 

Rak (22.06 – 22.07)- Dostaniesz 3 jedynki oraz naganę z zachowania
lecz wygrasz w najbliższym konkursie z przyrody bądź chemii. Pamiętaj
też o braniu stroju na WF! 

Lew (23.07 – 23.08)- Wejdziesz butem w dość lepką plamę soku
rozlanego na korytarzu! Lecz nie tylko ten pech Cię spotka...
Przypadkiem na kartkówce pomylisz grupy i napiszesz nie te odpowiedzi!

Panna (24.08 – 22.09)- Przypadkiem poślizgniesz się na schodach i
wpadniesz na nauczyciela! Możesz dostać dwójkę oraz trójkę z
matematyki, więc miej się na baczności!

Waga (23.09 – 22.10) - Czy to dla Ciebie dobrze czy też nie pani od
angielskiego wyjedzie na wycieczkę, więc poprawa sprawdzianu zostanie
przełożona. Na dodatek skończą się twoje ulubione rarytasy w sklepiku
szkolnym.

Skorpion (23.10 – 21.11) - W tym miesiącu pani dyrektor zauważy, że
korzystasz z telefonu komórkowego i zarekwiruje go! W dodatku
zachorujesz i będziesz musiał nadrobić wszystkie zaległości. 

Strzelec (22 11 – 21. 12)- To dla Ciebie szczęśliwy okres! Dostaniesz 6 z
muzyki bądź zajęć artystycznych i na dodatek nauczyciele pochwalą Cię
przed twoimi rodzicami za dobre wyniki w nauce!

Koziorożec(22.12 – 19. 01) –Sprawdzian z przyrody lub z fizyki poszedł
Ci kiepsko lecz nie trać nadziei bo na pewno uda ci się zdobyć dobrą
ocenę na koniec! Dostaniesz też 4 z matematyki.

Wodnik (20. 01 – 18. 02) –Dostaniesz przypadkiem piłką w głowę na
WF-ie, ale nie przejmuj się! Całe szczęście dostaniesz dobrą ocenę z
geografii bądź przyrody!

Ryby (19.02 – 20.03) – Na godzinie wychowawczej nauczyciel albo
nauczycielka zauważy, że korzystasz z telefonu, więc poniesiesz surową
karę! Lecz zostaniesz zwolniony z WF-u aby coś załatwić.

Czy wiesz że...
...w Szwecji w paru miejscach jest możliwe płacenie poprzez
przykładanie dłoni do specjalnego czytnika, który skanuje układ naczyń
krwionośnych?

...długotrwałe medytacje wprowadzają zmiany w naszym organizmie?

...mężczyźni zazwyczaj mają większe nosy niż kobiety, ponieważ
potrzebują więcej tlenu, by zapewnić mięśniom energię?

...jak dotąd Nobla z fizyki otrzymały tylko dwie kobiety?

...podrobienie czyjegoś podpisu jest praktycznie niemożliwe?

Sandra Dziachan


