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WSZYSTKO O YORKSHIRE TERIER
HISTORIA RASY, USPOSOBIENIE, PIELĘGNACJA
Yorkshire terier pochodzi z Wielkiej Brytanii. Rasa ta powstała z różnych
terierów: szkockiego, Paisley i Clydesdale. Pierwotną rolą yorka było
tępienie szkodników w kopalniach i fabrykach. Dawni przedstawiciele tej
rasy byli dużo więksi od dzisiejszych yorków, ponieważ musieli sprostać
swojej pracy. Po II wojnie światowej te psy były cenione już na całym
świecie jako przyjazne psy domowe. Do dziś jest to jedna z
najpopularniejszych ras na świecie.
Yorkshire teriery są psami bardzo chętnymi do różnych aktywności
fizycznych. Mają mocny instynkt myśliwski i nie należy zapominać, że
mimo uroczego wyglądu są to psy łowcze, dlatego potrzebują cierpliwego
i konsekwentnego opiekuna. Są bardzo czujne, zwinne, zazwyczaj
hałaśliwe, szybkie i lubią długie spacery.
Yorki mają długie delikatne włosy wymagające regularnego
rozczesywania, głównie po spacerach. Ze względu na długą sierść
należy także pamiętać o systematycznym kąpaniu zwierzaka i pielęgnacji
jego uszu, oczu i pazurków, zwłaszcza gdy uczestniczą w wystawach dla
psów.
CIEKAWOSTKA: U yorka pojawia się tzw. kichnięcie wsteczne. Kiedy
powietrze gwałtownie dostaje się do nosa, pies wydaje z siebie dziwny
dźwięk, przypominający gęganie. Najczęściej jest to niegroźne i po
kilkunastu sekundach zanika samoistnie.
Marta

ZDROWIE PRZEZNACZENIE I WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Jedną z najczęściej pojawiających się u tej rasy chorób jest zapalenie
spojówek oraz kamień na zębach, który nieusuwany może wywołać
infekcje i utratę zębów. Występuje także zakaźne zapalenie wątroby i
zwichnięcie rzepki kolanowej. Szczeniaki mogą cierpieć na hipoglikemię,
czyli inaczej niedocukrzenie.
Włosy yorka rosną przez całe życie. Yorkshire terierom nie wypadają
włosy, co sprawia, że te psy nadają się dla alergików. Mają małe, stojące
uszy w kształcie litery ,,v'' oraz małą główkę. Włosy mają jedwabiste,
długie, proste, nadające ,,arystokratyczny" wygląd. Kolor włosia jest
różny, na przykład ciemnostalowoniebieski a na piersi jasno podpalany.
Sylwetka yorków opływowa i zwarta.
Marta
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WARSZTATY NIE TYLKO TEATRALNE
Tuż przed zakończeniem roku szkolnego byliśmy z
naszą klasą w Muzeum Śląskim w Katowicach na
dwóch warsztatach.

TEATRALNE ABC
Pierwsze warsztaty dotyczyły teatru. Rozmawialiśmy
o kostiumach i osobach pracujących nie tylko na
scenie. Poznaliśmy rodzaje strojów i efekty, których
używa się w teatrze. Potem dostaliśmy karty pracy
"ABC teatru". Chodziliśmy po wystawie, szukając
odpowiedzi. Było ciekawie i śmiesznie.
Zuzia

FOTOGRAFICZNA
CIEMNIA

Były też bardzo dziwne lustra.
Niektóre się zmniejszały, inne były
weneckie.
Chwilami
nie
wiedzieliśmy,
gdzie
iść.
Wpadaliśmy w lustro. Jak w
labiryncie. Chodziliśmy między
nimi
i
się
wygłupialiśmy.
Oglądaliśmy nasze miny i odbicia.
Emilka

Drugie warsztaty były o fotografii,
ale nie tej współczesnej. Najpierw
zwiedziliśmy fragment muzeum.
Oglądaliśmy pokój z dawnych lat i
fajny
wieżowiec,
w
którym
zaglądaliśmy
do
okien.
Widzieliśmy też malucha (auto) i
pokoje z czasów PRL-u.
Nie
wyobrażamy sobie, żeby dzisiaj w
nich mieszkać.
Emilka

Chyba najwięcej śmiechu i zabawy
było przy przechodzeniu przez
linowy tor. Każdy starał się
wymyślać swoją unikatową drogę.
Kto dotknął linę, odpadał z gry.
Kacper

FOTOMONTAŻ
Potem pan przewodnik dał nam
aparat fotograficzny na kliszę.
Nosił on nazwę Smiena.
Nie wiedzieliśmy, jak się nim
posługiwać,
więc
z
z a i n t e r e s o w a n i e m słuchaliśmy
przewodnika.
Pokazał
nam
ciemnię, która była w łazience.
Opowiadał,
jak
wywoływano
zdjęcia.
Następnie poszliśmy do sali, gdzie
odbyły się warsztaty. Dostaliśmy
stare
zdjęcia
jakiś
rodzin.
Robiliśmy z nich fotomontaże.
Było przy tym dużo śmiechu i
zabawy.
Klara
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SIMSY GÓRĄ
DLA CIEKAWSKICH

Pierwsza
część The Sims została wydana 31
stycznia 2000 r. Druga część 14 września 2004r., a
trzecia 4 czerwca 2017r.
Istnieją też modyfikacje do gry, czyli bezpłatne włosy,
makijaż, ubrania oraz ułatwienia rozgrywki. UWAŻAJ,
NIEKTÓRE Z NICH NIE DZIAŁAJĄ!!! Dlatego
napiszemy Wam fajne strony, na których znajdziecie
bezpieczne modyfikacje.
Pierwsza i naszym zdaniem najlepsza strona to
d.simsdom.com. Tam znajdziesz modne ubrania dla
twojego Sima i obiekty.
Druga strona to TSR z podobną zawartością.
A ułatwiający mod to MC Command Center.
Klara

The Sims

DLA GRACZY
Są też różne kody do gry. Oto kilka przykładów:
testingcheats true/false - włącza możliwość działania
różnych kodów;
motherlode - dodaje 50 000 simoleonów;
bb.moveobjects - pozwala na umieszczanie obiektów
w dowolnych miejscach, nawet nachodzących na
siebie;
bb.ignoregameplayunlocksentitlement - odblokowuje
zablokowane obiekty;
freerealestate on/off - odblokowuje możliwość
zamieszkania w każdym domu, bez względu na ilość
pieniędzy w rodzinie;
cas.fulleditmode - pozwala na pełną edycje Sima w
CAS (zmiana cech, imion, ubrań itd.)
Żeby włączyć możliwość wpisania kodów, trzeba
kliknąć Shift+Ctrl+c.
Skróty klawiszowe do The Sims:
Shift+] powiększa obiekt
Shift+[ pomniejsza obiekty.
Zuzia

The Sims to bardzo popularna gra symulatora życia.
Została ona wydana na PC i nie tylko. Jest też
dostępna na XBOX i PlayStation. Ta gra poruszyła
całym światem, a szczególnie The Sims 4. Tworzysz
w niej rodzinę, dom i historie rodziny/sima. Pewnie
wydaje Wam się, że to nuda, ale The Sims Studio
(producenci) postarali się o urozmaicenie gry. Wydają
dodatki, pakiety rozgrywki, akcesoria.
Naszym zdaniem najlepiej kupić dodatki: " Zostań
gwiazdą", " Wyspiarskie życie" oraz "Psy i koty " .
Pakiety rozgrywki: "Kraina Magii" "Przygoda w
dżungli" i "Być rodzicem", akcesoria: " Styl dawnych
lat" i" Małe dzieci". Wspomniana gra nie jest bardzo
trudna w obsłudze, więc lubimy w nią grać.
Uważaj - bardzo wciąga!
Ja gram w The Sims 3 lata, Zuzia 2, a Klara
od kilku miesięcy. Gra niedawno obchodziła piąte
urodziny. Z tej okazji była duża aktualizacja.
Emilka
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POZNAJMY V C
WRACAMY KONTYNUUJEMY
W minionym roku szkolnym rozpoczęliśmy cykl Poznajmy klasę. Wiemy już małe co nieco o: V e, VI b, VI
e, VIII a i VIII c. Warto wspomnieć też o tych, których już nie ma, czyli ubiegłorocznych VIII b i III b
gimnazjum.
W tym roku chcemy dalej pisać o klasach uczących się w naszej szkole. Zaczynamy od V c, zapraszając do
lektury.
Redakcja
Niektórzy nauczyciele chętnie wysłaliby klasę V c na bezludną wyspę.
Nie wszystkich oczywiście, ale kilkoro na pewno.

NA BEZLUDNEJ WYSPIE
A oni zabraliby, by przetrwać, głównie jedzenie. Po prostu lubią jeść.
Najbardziej owoce i chwała im za to. Spora grupa uwielbia też pizzę i
spaghetti. Dwóch woli schabowego, kebaba oraz rosół. Pojawiła się
również panierka, którą na oko nie da się zbytnio najeść, ale o smakach
nie zawsze można mówić. Oczywiście nie zapomnieli o wodzie. Oprócz
produktów spożywczych wymyślili różdżkę. Gdyby głębiej się zastanowić,
właściwie podobno nią można wyczarować wszystko. Ponieważ
najbardziej ulubionym przedmiotem V c jest wychowanie fizyczne, chyba
by przetrwali. Jeśli oczywiście potrafią łazić po drzewach i szybko biegać,
a nie tylko grać w piłkę.

CZYSTOŚĆ
I NAUKA
Podstawowym
obowiązkiem
uczniów
tej
klasy
jest
nauka.
Wielu
też poświęca
popołudniowy
czas
na
sprzątanie.
Czasami więc
nie mają chyba
siły, by siąść do
odrobienia
lekcji. Przecież
jeszcze trzeba
trochę pograć
czy obejrzeć
film.

KLASOWE BARWY

NAUCZYCIELE I KOLEDZY
Nie mają klasowego idola. Najbardziej popularni są
dwaj chłopcy: Bruno i Mikołaj. Podali czternaście
imion, czyli się lubią. Nauczycieli też, bo wymienili
dziewięcioro. Niesamowite! Najwięcej głosów dostała
pani Bogumiła, która uczy matmy.

Najbardziej lubią kolory: niebieski i
czerwony. Pewnie dlatego, że
większość z nich ma niebieskie
oczy.
Chociaż
jeden
uczeń
stwierdził, że tęczówka jego oczu
jest kolorowa. Rzadkość? Chyba
tak.
Gdyby więc ubrać ich w mundurki,
mieliby czerwone bluzy i niebieskie
spodnie, albo odwrotnie. Żółty też
się pojawił kilka razy, więc można
by dorobić muchy - wyglądaliby jak
Pan Kleks. Troje uczniów gustuje
w czerni. Kropki na muszce na
pewno
doskonale
by
się
komponowały z całym strojem.
Jakub
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DZIEŃ CHŁOPCA
Z okazji
Dnia Chłopaka
wszystkim chłopakom z
naszej szkoły, małym i
dużym, chudym i grubym,
pięknym i pryszczatym,
blondynom, brunetom,
szatynom życzymy
wszystkiego naj..., naj...,
najlepszego!!!

Karykatury chłopców rysowali
redaktorzy z klasy V e.
Autorem tej powyżej jest Kuba.
Artystyczną nie tylko fryzurę
stworzyła Klaudia.
Agata imię: Patryk
wygląd: rude włosy
cechy: mądry, uczciwy
hobby: rower
Ala imię: Oliwier
wygląd: krótkie włosy, niski
cechy: mądry, dowcipny
hobby: granie w piłkę
Karolina, Kacper

Gdybym
była mężczyzną albo
chłopakiem???
Zapytaliśmy panie nauczycielki,
mamy, ciocie i koleżanki...

Swoje zdolności artystyczne
zaprezentowała też Alicja.
Trochę walczyliśmy, czyje prace
opublikować, ale się udało wybrać.

Pani Dorota (plastyk)
Pani Beata (anglistka)
imię:
Mikołaj
Janusz
wygląd: wysoki brunet
wysoki
cechy: zaradny, inteligentny
zaradny
zawód: artysta plastyk, kierowca formuły 1
lekarz
hobby: spadochroniarz, płetwonurek
pływanie
Pani Gabriela
imię:
Emil
wygląd: ciemna karnacja, brązowe oczy, dredy, sportowy strój
cechy: poczucie humoru, dobre serce
zawód: muzyk
hobby: muzyka, sport (piłka nożna)
Pani Monika
imię:
Patryk
wygląd: brunet, ciemna karnacja, wysportowany
cechy: wyrozumiały, z poczuciem humoru
zawód: piłkarz
hobby: piłka nożna
Klaudia

