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ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT
4 października, w tym roku w niedzielę, obchodzony jest dzień zwierząt. Obchody tego święta trwają już około
91 lat! To bardzo długo…. Ale to dobrze, bo właśnie w to święto mamy ogromną motywację, by zawalczyć o
losy zwierząt. Naprawdę, warto uczestniczyć w różnych akcjach charytatywnych. Dlaczego? Pewnie takie
pytanie pojawia się u niektórych, którzy czytają ten tekst. Otóż jest kilka powodów. Po pierwsze może akurat
uda Ci się pomóc i na przykład zapobiec śmierci niewinnego zwierzaka, po drugie będziesz mieć na ,,koncie’’
dobry uczynek, po trzecie są akcje charytatywne, w których wystarczy, że podpiszesz ankiety, wcale nie musisz
od razu wpłacać darowizny. Tak naprawdę, żeby pomagać, wystarczą tylko chęci. A teraz do rzeczy! Święto
zwierząt, no okej i co dalej? Co mam zrobić? Może kupię coś pupilowi? A może nie, on przecież i tak nie wie, że
jest to święto. Ale Ty wiesz! I moją radą jest to, żebyś jednak coś kupił lub zrobił, jeśli oczywiście masz
zwierzaka domowego. Gwarantuję Ci, że nawet samo to, że właśnie ten dzień poświęcisz swojemu
zwierzakowi, da mu ogromną radochę. Postarajcie się i poprawcie humor, nie jednemu, nie dwóm, ale może
nawet dziesięciu zwierzakom!
Marta Czech

HISTORIA DŻOKA
Dżok to bardzo oddany swojemu właścicielowi pies. Jego pomnik stoi w
Krakowie. Historia tego pupila jest bardzo niesamowita. Dżok codziennie
odprowadzał swojego pana do pracy i czekał na rondzie ma powrót
opiekuna. Pewnego dnia zdarzył się tragiczny wypadek, właściciel psa
zmarł na zawał serca. Dżok jednak ciągle czekał... W końcu przygarnęła
go pani Maria, jednak po krótkim czasie zmarła. Pies znowu uciekł na
rondo. Wkrótce i on pożegnał się z życiem. Aby upamiętnić jego
wierność, mieszkańcy Krakowa postawili mu pomnik.
Natalia i Karolina

Jest we Wrocławiu. Rzeźby upamiętniają rolę, jaką na przestrzeni wieków
pełniły jatki, czyli targi mięsne. Tu też były obory, w których trzymano
zwierzęta przeznaczone na ubój.
Pomnik „Ku czci Zwierząt Rzeźnych”
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MAŁA ZWINNA
Okazuje się, że ludzie od dawna mają łasicę, gronostaja i fretkę. Gdyby ich nie hodowano,
Leonardo da Vinci nie namalowałby takiego obrazu.
Łasice są spokrewnione z fretkami, gronostajami, kunami i norkami.
To lepsi łowcy od kotów. Uwielbiają myszki.

ŁASICA
Łasica jest najmniejszym przedstawicielem rodziny łasicowatych w naszej
faunie. Największym jest borsuk. Łasica jest jednak dość pospolita i łatwa
do obserwowania, gdyż poluje także za dnia. Dlatego warto ją bliżej
poznać. Gdy gryzoni w danym roku jest dużo, łasice pojawiają się
dosłownie wszędzie, także przy domach. Gdy gryzoni jest mało, to i łasic
ubywa.

WIELKOŚĆ I POŻYWIENIE
Długość ciała dorosłej łasicy nie dochodzi nawet do 30 cm. Samce są
nieco większe od samic i więcej od nich jedzą. Dorosły samiec zjada
codziennie około 33 gramy pokarmu, czyli ¼ tego ile sam waży, co
odpowiada trzem średnim gryzoniom. Samica zjada dziennie 25 gramów
pokarmu, co stanowi 1/3 tego co waży (czyli dwie myszki). Para łasic
zjada więc 5 gryzoni dziennie.

Słynny obraz Leonarda da Vinci "Dama z łasiczką"
przedstawia damę z fretką (czyli udomowionym
tchórzem), a nie z łasicą, jak to ﬁguruje w wielu
podręcznikach historii sztuki.

ZDOBYWANIE POSIŁKU
MATKA I DZIECI
Przeciętna łasica nie dożywa roku, ale rekordziści
mogą żyć nawet 6 lat. Samice, po 5 tygodniach ciąży,
wydają na świat jeden lub dwa mioty rocznie, w
każdym od 3 do 9 młodych. Samica opiekuję się nimi
samodzielnie i karmi je swym mlekiem przez 6-8
tygodni, chociaż już po 2 tygodniach łasiczki
zaczynają jeść pokarm stały w postaci mięsa gryzoni
przynoszonych przez matkę. Po 3-4 miesiącach stają
się samodzielne, opuszczają rodzinę i znajdują swój
własny rewir.

Łasice polują głównie na gryzonie, chociaż nie gardzą
też ptakami, którym plądrują gniazda, a także
jaszczurkami, żabami i dużymi owadami. Polują też
na dzikie króliki. Kształt ciała łasicy pomaga jej
wchodzić do mysich norek. Gdy zastanie w niej
gospodarza, zjada go, a potem zasypia w jego
legowisku. Po przebudzeniu poszukuje następnej
norki. I tak przez cały dzień i noc, codziennie, przez
cały rok. Życie łasicy nie jest jednak aż tak
sielankowe. Gdy jest mało gryzoni, np. wiosną, może
głodować, ale gdy nic nie zje przez cały dzień - umiera
w głodowym śnie.
Patrycja Kondas
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NIETYPOWE ŚWIĘTA
październik

część 1

1.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KAWY
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI
2.
DZIEŃ ANIOŁA STRÓŻA
DZIEŃ UŚMIECHU
4.
ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT (str. 2,3)
DZIEŃ POLSKIEJ HARCERKI

DZIEŃ KAWY
Mała czarna, espresso czy
latte? Jej dzienne spożycie na
świecie to ponad 2,25 miliarda
ﬁliżanek! Wiecie, o czym
mowa? Tak, tak! To KAWA!!!

5.
ŚWIATOWY DZIEŃ NAUCZYCIELA
6.
DZIEŃ BORSUKA
8.
ŚWIATOWY DZIEŃ OŚMIORNICY
9.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISANIA LISTÓW
ŚWIATOWY DZIEŃ JAJA
10.
ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA
ŚWIATOWY DZIEŃ OWSIANKI
DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH

DZIEŃ UŚMIECHU

DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH

Uśmiech jest częścią nas. Bez
niego
nie
moglibyśmy
pokazywać, jacy my jesteśmy
szczęśliwi (nawet jeśli to
fałszywy uśmiech).
Jakby nie było uśmiechu, to
świat na pewno byłby inny,
więc cieszę się, że jest takie
święto.
Kuba Szypuła

Chyba każdy z nas zna jakąś
grę planszową, „Monopoly”,
„Scrable” itp. Dzięki nim
możemy ciekawie spędzać
czas z rodziną i przyjaciółmi,
więc cieszę się, że jest takie
święto.
I oczywiście rozwinąć swój
intelekt, bo przecież gry to nie
tylko zabawa, ale też nauka.
Kuba Szypuła

Kofeina w niej zawarta
dostarcza energii i, jak twierdzą
jej miłośnicy, ciężko bez niej
zacząć dzień. 1 X obchodzimy
jej święto. Warto tego dnia
wybrać się do kawiarni, złapać
chwilę oddechu i skosztować
ulubionego napoju!
Alicja Musiałek

NASZA KAWA
Ciekawa rzecz stała się z
naszą gazetkową kawą przez
czas nie pobytu w szkole.
Przestała nas lubić i zamieniła
się w cegłę.
Kacper Kuna
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RECENZJE
GRA
Hello neighbor hide and seek to gra przygodowa i zagadkowa
stworzona przez Dynamic Pixels,tiny Build,Unreal enigme oraz gear box publishing.

HELLO NEIGHBOR HIDE AND SEEK
Gra o pewnej rodzinie, która przeżyła całkiem niemiłe wydarzenia. Przechodzimy trzy całkiem ładne
fantastyczne mapy. Uciekamy przed bratem goniącym nas, szukamy przedmiotów itp.
Podczas grania natrafiłem na wiele ester ergów.

Moją ulubioną mapą jest ostatnia, ponieważ panuje w
niej fajny, trochę straszny klimat. Wiele razy na tej
mapie byłem zdenerwowany tym, że coś mi nie
wyszło, ale uważam, że satysfakcja po przejściu
poziomu jest niesamowita.
Po przejściu każdego poziomu pokazuje się ciekawa
katscennka.
Polecam tę grę i sam ją mam.
Maciej Grochowina

FILM

DO WSZYSTKICH CHŁOPCÓW, KTÓRYCH KOCHAŁAM
Film oglądałam w lutym tego roku u koleżanki na nocowaniu.
Książka ukazała się w 2014 roku, wydawnictwo zdecydowało się na niekontynuowanie wydawania serii. Jednak
pod koniec zeszłego roku o książce tej znów zrobiło się głośno, przez adaptację filmową, która ukazała się 2018
roku na platformie Netflix.
Film opowiada o nieśmiałej i spokojnej 16 letniej Larze Jean (Lana Condor), która lubi siedzieć w domu i czytać
książki. Jednak miała i ona swoje obiekty westchnień, zawsze pisała do nich listy, lecz bez wysyłania.

Kilka lat później listy w dziwnych okolicznościach zostały wysłane i
zaczęły sprawiać kłopoty.
Najbardziej podobały mi się stroje, szczególnie u głównej bohaterki
widać, że wszystko było dopięte na ostatni guzik. Uroczy miała też pokój.
Po prostu widać że scenarzyści wykonali dobrą robotę.
Film się bardzo miło oglądało, super że było trochę akcentów
humorystycznych. Nie czekałam aż się skończy, jak przy niektórych
filmach. Po prostu polecam.
Zuzia Malicka
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KONKURS
Zainspirował nas ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT.

III EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO
W ubiegłym roku szkolnym nasza redakcja była organizatorem dwóch szkolnych konkursów literackich. Prace
laureatów publikowaliśmy na łamach naszej gazetki.
Czas na III edycję!
Masz zwierzątko? Niekoniecznie w domu. Może jeździsz konno, łowisz ryby, zaprzyjaźniłeś się z owieczką
cioci. A może w lecie miałeś przygodę ze zwierzątkiem czy strasznym gadem żyjącym na wolności.
Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu literackiego:

PRZYGODA MOJEGO ZWIERZĄTKA
Napisz opowiadanie (max. 1500 znaków), dołącz zdjęcie oczywiście - zwierzęcia) i wszystko wyślij do 15
listopada na adres redakcji: samsonka@gazeta.pl
Nagrody - jak zawsze: dodatkowa ocena z polskiego, publikacja w WagnerPress II, dyplom i coś jeszcze...

W 95 numerze gazetki napisaliśmy o tym, że
internetowe media regionalne wspomniały o naszym
ubiegłorocznym sukcesie. Nie koniec na tym.

AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE
O NAS BEZ NAS
W AB też o nas napisano. W numerze wrześniowym
znaleźliśmy na 9 stronie artykuł opisujący sukcesy
WagnerPress II w minionym roku szkolnym.
Oczywiście też dotyczące Junior Media.
Wszystko okey, cieszymy się, ale ciekawe ilu
mieszkańców Będzina, czytających ten miesięcznik,
skojarzy tekst ze Szkołą Podstawową nr 13 w
Będzinie, do której my chodzimy i w której
publikujemy naszą gazetkę. Niestety, redakcja nie
podała, skąd są młodzi redaktorzy w czołówce.
A tak a propos - Aktualności Będzińskie to
miesięcznik wydawany w Będzinie, w którym można
przeczytać, co się wydarzyło w naszym mieście.
Redakcja

