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DZIEŃ MATKI
26 maja

BO Z NAMI SĄ, BO NAS KOCHAJĄ, 
BO NAS WYCHOWUJĄ, BO NAM POMAGAJĄ, 

BO ŁZY OCIERAJĄ, BO PRZYTULAJĄ, 
BO POCIESZAJĄ, BO NAS ZASKAKUJĄ,

BO PRZEŻYWAJĄ Z NAMI SUKCESY I PORAŻKI

Dlaczego kochamy nasze MAMY?
Chyba każdy odpowie tak, jak my.

Redaktorzy
 

DZIEŃ MATKI
SPOSOBY NA CELEBRACJĘ i PREZENTY

Dzień Matki to szczególnie ważny czas zarówno dla
dzieci jak i samych matek. Pokazuje, że MAMY są
bardzo ważne w naszym życiu.

Jak świętować to szczególne święto?
Zapytajcie mamę lub tatę, przy okazji dowiecie się,
czy wie, jakie kwiaty lubi jego żona. Można oczywiście
dołączyć do życzeń jakieś czekoladki, lecz tej formy
prezentu nie można porównać do rzeczy robionych
samodzielnie, np. ciasteczek czy kolacji.
Trzeba także pomagać mamie w codziennych
obowiązkach (choć mam nadzieję, że robicie to
częściej), a najlepiej zrobić tak, by w tym dniu mama
tylko odpoczywała, a uśmiech na jej twarzy będzie
gwarantowany.

Jakub Szypuła

Czy wiecie, że początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem
otaczano matki-boginie, które były symbolami płodności i urodzaju. 
Zwyczaj ten powrócił w XVII w. Anglii pod nazwą niedziela u matki.
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DZIEŃ MATKI
wywiad

Czy, gdy byłaś dzieckiem
obchodzono Dzień Matki?

Tak, odkąd pamiętam był
obchodzony Dzień Matki.

W szkołach też?

Były spotkania z mamami w
klasach, mówiliśmy wierszyki
oraz dawaliśmy mamom kwiatki,
najczęściej konwalie.

Jak to jest, być mamą?

Bycie mamą jest bardzo fajne,
ale łączy się dużą ilością
obowiązków i przyjemności. Jest
to przygoda życia.

Co najbardziej Cię cieszy
jako matkę? 

Najbardziej jako matkę cieszy
mnie to, że mam wspaniałą
córkę i mogę uczestniczyć w jej
życiu.

Jak się czułaś, kiedy
dowiedziałaś się, że
będziesz matką?

Gdy dowiedziałam się o tym,
byłam bardzo szczęśliwa i nie
wierzyłam w to. 

Co najbardziej Cię
denerwuje jako matkę?

Denerwuje mnie to, że moja
córka nie słucha moich rad.

Co najbardziej lubiłaś w
swojej mamie?

Lubiłam to, że poświęcała mi
swój wolny czas, w którym
mogła robić inne rzeczy.

Czym różni się życie jako
matka a jako kobieta bez
dzieci?

Różni się tym, że jako matka
czuję się spełniona i pełna
radości, a jakbym nie była
matką, czułabym się smutna
oraz czułabym pustkę w sercu.

Ile miałaś lat, jak
dowiedziałaś się, że
będziesz mamą?

Gdy dowiedziałam się o tym,
miałam 24 lata.

Co myślisz o byciu matką?

Bycie matką z jednej strony jest
bardzo fajne, a z drugiej strony
jest to bardzo trudne, ponieważ
trzeba nie tylko myśleć o sobie,
ale także o dobru dziecka.

Co była najgorsze w Twojej
mamie?

Najgorsze w mojej mamie było
to, że niekiedy mnie nie słuchała
i myślała, że zawsze ma rację. 

rozmawiała:
Zuzia Zębala

MAM WSPANIAŁĄ CÓRKĘ
Zuzia Zębala rozmawia ze swoją Mamą - Patrycją
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PRZYGODA MOJEGO ZWIERZĄTKA
konkurs

Pierwsza ma na imię Klara i ma czarną sierść, druga
to Anastazja i jest biało-kremowo-brązowa.
Moje chomiczki mieszkają w dużej klatce, którą
dostałam od rodziców w prezencie. Mają tam domek,
koło do biegania oraz wiele platform z tunelami, aby
mogły nawzajem się ganiać. Mimo że mają duży
drewniany domek, nie lubią w nim siedzieć. Każdego
dnia wciskają się za domek, w róg klatki i tworzą norki
w trocinach, które regularnie im wymieniam, a klatkę
sprzątam. Zawsze, gdy porządkuję klatkę, daję im
świeże jedzenie. One uwielbiają jeść! Ja w tym czasie
robię inne rzeczy, które są ważne. Kiedy wracam do
moich chomików, one zwykle mają bardzo
napuchnięte policzki, bo trzymają w nich dużo
jedzenia, po czym idą do domku i wypluwają je, aby
przechować go na potem i zjeść.

Tak się dzieje każdego dnia, gdyż gryzonie właśnie w tak zaskakujący
sposób przechowują swój pokarm. Wieczorem, gdy idę się położyć do
spania, one idą na swoje koło pobiegać, lubią się bawić wieczorem.
Śmiesznie to wygląda, bo obie chcą biegać w tym samym momencie i
nawzajem spychają się z koła. Po nocnych zabawach rano idą spać, aby
wieczorem czuć się na siłach i bawić się całą noc na kole. Bardzo lubią
swoje koło.
Niestety, kiedyś zauważyłam, że mają rany na swoich łapkach, bo ich
małe nogi wpadały w duże otwory w kole podczas biegania. Mój troskliwy
tata pomógł chomiczkom i zamontował ochronę na koło, założył
dodatkową siatkę, aby więcej nic niedobrego się nie wydarzyło. Teraz ich
nóżki są mniejsze niż otwory w kole i znowu mogą cały czas biegać.
Bardzo kocham moje malutkie chomiczki.

Sandra Malko, 5 a

Sandra Malko z klasy 5a - wyróżnienie w konkursie literackim
"Przygoda mojego zwierzątka",

którego organizatorem była nasza redakcja

MOJE CHOMIKI
Odkąd byłam mała, rodzice uczyli mnie miłości do zwierząt.
Moi rodzice mają kota rasy Sfinks, mój starszy brat ma świnkę morską, którą nazwał Pigi, natomiast ja wraz z
moją siostrą mamy dwie dziewczynki - chomiki syryjskie. 
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NIETYPOWE ŚWIĘTA
maj

23 maja
DZIEŃ ŻÓŁWIA

Pancerz tego żółwia jest wypukły, lekko rozszerzony w tylnej części, a
brzuch płaski, o bokach wygiętych ku górze. Długość grzbietu u samców
dochodzi do 25 cm, a u samic nawet do 30 cm. Mają masywną głowę, a
szczęki tworzą dziób. Ich długą szyję pokrywa miękka skóra. Pancerz
mają żółty lub jasnobrązowy. Przednie łapki są zakończone pięcioma
pazurami, tylnie zazwyczaj czterema. Na czubku ogona znajduje się
duża łuska. Ogon samców jest grubszy i dłuższy niż samicy. 

JADŁOSPIS ŻÓŁWIA
Na wolności żółw grecki żywi się roślinami. W domowej hodowli można
go karmić miękkimi, soczystymi łodygami, np. jabłek. Lubią też startą
marchewkę. Jego przysmakiem są kwiatki dzikiej róży. Lepiej nie
podawać mu rabarbaru, szpinaku czy kapusty, bo źle wpływają na jego
żołądek. 

Patrycja Kondas

CIEKAWOSTKI 
O ŻÓŁWIACH

Na świecie jest około 350
gatunków żółwi.
Niektóre są mięsożerne, inne
lubią roślinki.
Wszystkie żółwie składają jaja
na lądzie.
Na naszej planecie przetrwały w
prawie niezmienionej formie
przez 200 milionów lat.
Największym żółwiem na świecie
jest żółw skórzasty. Jego
pancerz osiąga długość do
prawie 2 metrów, średnia masa
ciała to 400 kg.
Najrzadszym gatunkiem jest
australijski żółw –
Pseudemydura umbria.
Jedynym gatunkiem żółwi
naturalnie występującym w
Polsce jest żółw błotny.

Zuzia M.

Chciałabym mieć żółwia. Na razie mogę jedynie poznać te zwierzątka w
zoo lub poczytać o nich. Tak też zrobiłam i najbardziej zainteresował
mnie żółw grecki.

ŻÓŁW GRECKI
Żółwie greckie żyją w zachodniej Turcji, na Półwyspie bałkańskim i
południowych obszarach Półwyspu Apenińskiego, na Sardynii,
Kostaryce, Sycylii, w południowej Francji oraz we wschodniej Hiszpanii.
 
Tryb życia żółwi tego gatunku jest ściśle lądowy i dzienny. Żyją na lądzie i
jak ludzie najbardziej lubią dzień. W czasie upałów kryją się w zimnych
kryjówkach, które potrafią same wykopać. 

autor: Patrycja
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DZIEŃ MATKI
życzenia

WSZYSTKIM MAMOM W DNIU ICH ŚWIĘTA ŻYCZYMY:
BY CHOCIAŻ PRZEZ TYDZIEŃ NIE DENERWOWAŁY WAS CÓRECZKI I SYNKOWIE

BY NIE ŚNIŁY SIĘ WAM DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO NAUCZYCIELE WASZYCH
DZIECI

WAKACJI SPĘDZONYCH CHOCIAŻ PRZEZ KILKA DNI BEZ POCIECH

POCHWALENIA SIĘ ŚWIADECTWEM DZIECKA PRZED RODZINĄ I ZNAJOMYMI

SPEŁNIENIA MARZEŃ, UŚMIECHU NA CO DZIEŃ, MIŁOŚCI DZIECI
Redakcja

WagnerPress II
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