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Zwycięskie wiersze o szkole 
Adriana Tymińskiego i Tomasza Dębskiego

Jem zdrowo i kolorowo -projekt e-twinning w naszej
szkole

WIERSZ O SZKOLE SP 22 W OLSZTYNIE

Moja szkoło podstawowa,
Uczniów przyjąć jesteś gotowa.
Zawsze tutaj jest wesoło,
Dzieci śmieją się wokoło.

Do nauki wszyscy są gotowi,
Wszyscy żądni różnych nowin.
Nauczyciel długo opowiada,
Dzieciom to w ogóle nie przeszkadza.

Na przerwach się wygłupiamy,
Po dzwonku do nauki wracamy.

Nauka i zabawa,
To jest taka sprawa,
Że trzeba czasem robić przerwy,
By nie puściły nam nerwy.

Adrian Tymiński

 „Szkoła w okularach pandemii”
Pandemia, rzeczywistość inna niż wcześniej, dystans,
maseczki, rąk dezynfekcja, internetowe lekcje.
Dla wszystkich dzieci nastały bardzo ciężkie czasy,
przez ekran monitora widują kolegów i koleżanki z
klasy.
Wszystkich od siebie pandemia odseparowała,
każdemu w kość dała.
Wolne od szkoły!- z tego powodu część dzieci się
radowała, ale po jakimś czasie samotność im
doskwierała.
Teraz czekają, kiedy wirus skończy się wreszcie i
głośny dzwonek zaprosi ich do ławek na lekcje.
Wrócą do szkoły i będzie, jak wcześnie, nie zdalne ale
normalne lekcje.
Będzie pięknie każdy na to czeka, człowiek się znowu
zbliży do człowieka.
Uśmiech widoczny na twarzy nawet w maseczkach
będzie.
Chcą się zobaczyć z przyjaciółmi z klasy, z rodzina
jak wcześniej pojechać na wczasy.
W końcu nastanie normalność długo oczekiwana, by
do szkoły pomaszerować z rana. Głośno krzyknąć
witaj szkoło kochana.

W II okresie roku szkolnego 2020\2021 klasa 4b
bierze udział w Projekcie E-twinning pt. „Jem zdrowo i
kolorowo”. W projekt ten zaangażowanych jest 30
szkół z całej Polski. Celem projektu jest zwrócenie
uwagi na sposób odżywiania się polskich nastolatków,
podniesienie świadomości uczniów dotyczącej
produktów żywnościowych, zachęcenie do wybierania
zdrowej żywności, a także rozwijanie umiejętności
pracy w grupie, wyszukiwania i selekcjonowania
informacji. Uczestnicy projektu pracują razem nad
wspólnymi produktami: quizami, logo projektu,
prezentacjami Co kryją przekąski? oraz kolorowe
jadłospisy, książką kucharską StoryJumper.

Katarzyna Polechońska

K.P. K.P.
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Kilka ciekawostek o yorkach -walecznych psach w małym
ciele

Nie ma wątpliwości, że Yorkshire Terrier jest absolutnie wspaniały. Yorki wyrastają na maksymalną wysokość 20cm, ważą nie więcej

niż 3 kg. Ich sierść jest długa i jedwabista, sięga aż do wysokości kolan psa, zwłaszcza u psów wystawowych. Trzeba pilnować by nie ograniczała ona ich ruchu.

Umaszczenie Yorków jest płowo złote i ciemnostalowe.

Przedstawiam najlepsze ciekawostki, fakty i informacje o Yorkach.
1. Rasa ta pochodzi z Yorkshire w Anglii, ale według Yorkie Info Center., rasa ta została „założona” przez trzy
inne rasy sprowadzone ze Szkocji do Anglii.
2. Nie należy pozostawiać Yorków na zewnątrz bez nadzoru. Duże ptaki drapieżne mogą zaatakować małego
psa.
3. Yorki to wspaniałe psy terapeutyczne. Ze względu na swoją przenośność i niezagrażający rozmiar, Yorki są
wspaniałymi zwierzętami, które można brać do domów opieki lub do szpitali.
4. Od XIX wieku wykorzystywano je do polowania na szczury w kopalniach i młynach, a także do polowania na
borsuki i lisy.
5. To psy rodzinne lub towarzysze dla osób starszych.
6. Sierść tej rasy jest jedwabna i delikatna (jak ludzkie włosy) o wysokim połysku.
7. Yorki są znane jako odważne i śmiałe psy w małym ciele.
8. Pies nie chce być pozostawiony sam i w rzeczywistości jest znany jako „Pies z torebki”,bo uwielbiają chodzić
wszędzie z właścicielem.
9. Richard Nixon był 37. prezydentem Stanów Zjednoczonych i trzymał w Białym Domu Yorka o nazwie Pasha.
10. Ta rasa uwielbia zwijać się w małą kulkę podczas snu.
11. Niektóre Yorki mogą być głośne i mają tendencję do szczekania przy każdym dźwięku, który słyszą. Może
to przeszkadzać sąsiadom.
12. Yorki uwielbiają piszczące zabawki. Może dlatego, że piskliwość pobudza ich dawny instynkt do polowania
na myszy.
13. Mogą być podejrzliwe wobec obcych. Ponieważ Yorki wpadają do grupy terrierów, są skłonne szczekać
przy głośnych lub dziwnych hałasach.                                                              
                                                                                                                         w internecie wyszukała M.B.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 3 06/2021 | Strona 4  
www.juniormedia.plInfo 22

Koty dachowe. Tego o nich nie wiecie...

W ciągu tysięcy lat po udomowieniu, kot stał się bezsprzecznym towarzyszem człowieka, wnoszącym iskierkę
radości w życie milionów ludzi na całym świecie. Niewątpliwie zawdzięcza to wrodzonym cechom takim jak
inteligencja, wytrzymałość i zdolność adaptacji.

Koty dachowce żyją średnio od 13 do 17 lat, ale zdarzył się przypadek, że kot dożył 30. Wielkość dorosłego
osobnika to pomiędzy 23 i 25 cm, niezależnie od płci. Kotki ważą pomiędzy 2 i 4 kg, a koty pomiędzy 4 i 5 kg.
Nie mają one konkretnego umaszczenia, i koloru oczu.

Charakter: jest to zwierzę energiczne, które lubi się bawić. W stosunku do właściciela potrafi być ono niezwykle
czuły. Dachowiec jest również spokojny, bystry oraz ciekawski. Przy odrobinie cierpliwości, nauczyć można go
pożądanych zachowań.

Koty dachowce w okresie socjalizacji bywają strachliwe. Zwierzę można wówczas wesprzeć, pozwalając mu w
swoim tempie oswajać się z nowymi osobami pojawiającymi się w jego otoczeniu. Tym, co jeszcze wyróżnia
dachowce jest duża niezależność, co sprawia, że dobrze znoszą samotność.

Co, jeżeli chodzi o relacje dachowców z innymi zwierzętami — kotami rasowymi czy psami? Kluczem do
sukcesu jest tutaj stopniowe zapoznawanie ich ze sobą, z poszanowaniem wzajemnych granic.
Koty te zostały udomowione w okresie od 12 do 4 tysięcy lat temu.

z internetu wyszukała Ł.R.
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Kiedy myślisz o adopcji psa...

Jeśli ktoś chce przygarnąć psa, to polecam te psy ze
schroniska, które są bardzo wierne i oddane
właścicielowi. Im mniej pies jest rasowy, tym mniej
podatny na różne choroby.

Prof. Wiesław Bogdanowicz z Muzeum i Instytutu
Zoologii PAN w Warszawie dowodzi, że współczesne
kundle pochodzą od psów, które dotarły do obszarów
zachodniej Eurazji z neolitycznymi farmerami z Azji
Wschodniej. Dowodzi także, że kundle (rozmnażające
się poza kontrolą człowieka) są bliższe genetycznie
do psiego praprzodka, w porównaniu z psami
rasowymi. Są też zdrowsze i mają bardziej
wyostrzone zmysły. Badacze sądzą, że kundle mogły
wykształcić większą znajomość psychologii człowieka
dzięki interakcji z ludźmi.

opracowała K.M.
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Domowe zwierzęta uczniów naszej szkoły.

L.B.

J.S.

L.B.

J.S.
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Domowe zwierzęta uczniów naszej szkoły.

K.M.

AG

K.M.

https://www.homebook.pl/
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10 pomysłów na udane wakacje:

1. Zrób domowe lody.
2. Spotkaj się ze znajomymi.
3. Zapomnij o szkole.
4. Zaopatrz się w dobry humor.
5. Odwiedź starych znajomych.
6. Zrób coś szalonego.
7. Wyjedź w ciekawe miejsce.
8. Nadrób zaległości filmowe, czytelnicze.
9. Ponudź się trochę.
10. Zrób coś tylko dla siebie.
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