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ZBIÓRKA DLA BURKA
konkurs - edycja VI

Zwierzątka z sosnowieckiego schroniska znów dostaną od nas nie tylko jedzonko, ale
również kocyki i zabawki, bo akcja ZBIÓRKA DLA BURKA wpisała się już w kalendarz
naszej szkoły. A my włączamy się też - konkursami. W tym roku zapraszamy do udziału w
dwóch.

Jeszcze jeden konkurs

Tym razem nie musisz nic pisać.
Uchwyć w obiektywie aparatu
UŚMIECH CZWORONOGA 

Zrób zdjęcie  czworonoga w
zabawnej, nietypowej pozie,
śmiesznej sytuacji. 
Przyślij fotkę do redakcji na adres:
samanka@gazeta.pl 
do 21.11.2021 r. 

Ten konkurs też jest połączony z
akcją "Zbiórka dla Burka". 

VI EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Redakcja WagnerPress II zaprasza do udziału 
w szkolnym konkursie połączonym z IV edycją

charytatywnej akcji „Zbiórka dla Burka”. 

CZWORONÓG W TARAPATACH
Wielu z nas czasem stawia sobie pytanie: „Jak mógłbym uratować
tego pieska lub kotka?” 

Być może udało się Wam, za zgodą rodziców, zmienić losy
porzuconego zwierzaka. Jeśli nie, wymyślcie ciepłą historyjkę. 

Krótki regulamin konkursu:

1. Napisz e-mail opisujący życiowe perturbacje odnalezionego lub
uratowanego czworonoga. 
2. Opisz tę historię z najważniejszymi szczegółami. Wymyśl morał i
rozwiązanie na przyszłość, by zapobiec cierpieniom niewinnych
zwierząt. 
3. Zamieść wszystkie elementy listu elektronicznego i zwróć uwagę na
jego właściwą formę. 
4. Maksymalna ilość znaków: 1000. 
5. E-mail podpisz: imię i nazwisko, klasa. 

Pracę wyślij do 21.11.2021 na adres redakcji: samanka@gazeta.pl 

Nagrody - jak zawsze: dodatkowa ocena z polskiego, publikacja w
WagnerPress II, dyplom i coś jeszcze... 

                    Agata Opiatowska – organizator akcji „Zbiórka dla Burka” 
                    Anna Samsonowicz – opiekun szkolnej gazetki
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NIETYPOWE ŚWIĘTA
Dzień Kundelka

Gdy usłyszeliśmy o akcji Zbiórka dla Burka, tak nam się skojarzyło z Dniem Kundelka.
Przecież wiele takich piesków jest w schroniskach. A one są tak bardzo rodzinne. 

Dlatego Zuzia postanowiła poznać was z jednym z nich.

BOBI - KUNDELEK MOJEJ CIOCI

Ja nie mam żadnego psa, ale za to kundelka ma moja ciocia. 
Ten kundelek nie jest w 100% nasz, ale jego połowa jest nasza,
ponieważ często jeździmy go odwiedzać. 

Wabi się Bobi i jest adoptowany. 

Ma krótką, czarną sierść i małe nóżki. Na brzuszku oraz końcach łapek i
ogona jest biały. Ma sterczące uszy i również sterczący ogon. Jest
grzeczny i sympatyczny, lecz czasem pokazuje przysłowiowe pazurki. Na
zdjęciu obok to właśnie jest on, czyli BOBI.

Zuzia Zębala

KILKA CIEKAWOSTEK NIE TYLKO O KUNDELKACH
1.  Psy lubią być głaskane, kochają zabawy, ale większość nie lubi
być przytulana. Obejmowanie ich ramionami odbierają jako znak
dominacji. Zamiast więc zmuszać psa do mocnego uścisku,
podrapmy lub delikatnie go poklepmy.

2. Szczęki przeciętnego psa mają aż do ok 90 kg nacisku. Niektóre
rasy psów mają jednak nieco silniejszy uścisk, bo dochodzi nawet do
200 kg! 

3.  Psy pocą się jedynie na opuszkach łap, ale aby się naprawdę
schłodzić, po prostu dyszą.

4.  Wzory na psim nosie są tak niepowtarzalne jak ludzki odcisk palca.

5. Pies potrafi wydać z siebie dziesięć różnych dźwięków. Dla
porównania - koty prawie sto.

6.  Basenji to jedyna rasa psa, która nie szczeka.

7.  Psi węch jest od 10 000 do 100 000 razy czulszy od ludzkiego.

8.  Psy widzą nie tylko czarno – biało, Ich oczy umożliwiają im również
postrzeganie kolorów pochodnych żółtego i niebieskiego.

Światowy Dzień Kundelka
obchodzimy 

25 października

BOBI
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Kuba za
dużo się
naoglądał
"Poszukiwaczy
przygód"...
Lara Croft w
wersji
męskiej!
 

Kto
dostrzeże
mistrza
drugiego
planu.

Łukasz
Wielka Stopa
powraca!
Zobaczcie,
jak aktywnie
przygotowuje
się do
wędrówki.

W JESIENNYM OGRODZIE
fotoreportaż  1                                                        

TAJEMNICZY JESIENNY OGRÓD
W ogrodzie oprócz roślin było wiele atrakcji: labirynty,
park z parasolami czy ogród japoński. We wszystkich
miejscach można zobaczyć coś jesiennego. Idąc
ścieżkami, zobaczymy dynie, chryzantemy, drzewa z
kolorowymi liśćmi oraz gumiaki.

Filip Migocki 

Niesamowita
poza mistrza
sztuki walki...
znanej tylko
niektórym.

Klasa 7 e październik zakończyła wycieczką do Pszczyny i Ogrodów Kapias w
Goczałkowicach. Ponieważ w tej klasie jest kilkoro redaktorów, zapraszamy na spacer po
miejscach, które odwiedziliśmy - spragnieni wspólnych wypadów po ubiegłorocznym
zdalnym nauczaniu.

Czyż nie jesteśmy zadowoleni? Wreszcie mogliśmy
wyjechać poza mury szkoły. Być razem w bezpiecznej
przestrzeni, bo przecież przyroda jest zdrowa. 

Kacper

Zaczarowane jezioro prezentuje
Filipa w podwójnej wersji. 
Wygląda na zadowolonego, bo
jeszcze chyba nie wie, że w tej
baśniowej wodzie pływały 
prawdziwe rekiny.
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W JESIENNYM OGRODZIE
fotoreportaż 1

Nora
hobbita 
zachwyciła
Filipa. 

Artystyczna
wspólna
fotka.
My i nasze
cienie.

Zdjęcie
niesamowicie
wyszkolonych
modelek pt.
"Szybkie,
niezdrowe
śniadanie
przed
zwiedzaniem
muzeum".

Ciekawe, jak długie były
schody, po których szedł nasz
kolega?
Po wycieczce był bardzo
zmęczony...

Program
kulinarny pt.
"Kuchnia w
plenerze".

Naszym
niesamowitym
wyglądem
przewróciłyśmy
świat do góry
nogami. 
Mamy
artystyczne
dusze,
prawda? Płeć piękna

na
baśniowym
moście.

zamyślony
Maciej

Czy kiedyś było tu tak
kolorowo?
Gdy chodziliśmy po ogrodzie,
przykuło to naszą uwagę.

Szymon i
Kacper nie
zmieściliby
się w kadrze,
gdyby
stanęli?

Te fotki nie są do końca naszym
pomysłem. Na pomysł wpadła pani
Ania. To było takie artystyczne
zadanie na polski. 

REDAKTORZY W AKCJI

Fotoreportaż (strony: 4 i 5)
przygotowali redaktorzy: Maja I,
Zuzia M., Filip, Szymon, Kacper,
Maciej.
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LOGO SAMOCHODÓW
część 1

CO OZNACZA LOGO TOYOTY
Firmę Toyota założył Sakichi Toyoda w sierpniu 1937 roku. Dlaczego
Toyota, a nie Toyoda? W alfabecie japońskim Toyoda to 7 znaków, a
Toyota to znaków 8. W tradycji japońskiej liczba 8 symbolizuje
szczęście, powodzenie.
Natomiast logo składa się z trzech owali. 
Dwóch nachodzących na siebie prostopadle, co oznacza relacje między
klientem a sprzedawcą i zaufanie darzone przez kupującego oraz jeden
duży owal okalający dwa mniejsze, który przedstawia wspólnotę jak
również globalne zamierzenia wobec rozwoju firmy.

Maria Dędowska

TRZY DIAMENTY
Założycielem Mitsubishi był Yataro Iwasaki, który w 1870 r. założył
pierwszą firmę Tsukumo Shokai (było to przedsiębiorstwo żeglugowe).
Później przekształciło się w firmę o nazwie Mitsubishi. 
Dlaczego trzy diamenty? Ten znaczek to dwa herby rodowe połączone
ze sobą: twórcy przedsiębiorstw, czyli nałożonych na siebie trzech
rombów oraz rodziny Yamanouchi pochodzących z klanu Tosa, czyli
trzech liści dębu. Samo słowo oznacza „trzy diamenty”, czyli „mitsu”
(trzy) i „bishi” (diamenty).

Maria Dębowska

Ciekawostki o samochodach
W roku 1983 po polskich drogach jeździły 3 miliony samochodów, łącznie z autobusami i ciężarówkami.
Dzisiaj, w roku 2021, samochodów osobowych jest ponad 20 milionów i 4 miliony autobusów i samochodów
ciężarowych.

Warto wiedzieć
W Polsce jest aż 13,6 proc. aut z instalacją LPG, przy zaledwie 2,7 proc. w całej UE.
Trzeba dodać, że samochód z LPG, to nad Wisłą jedyny naprawdę ekologiczny pojazd.
W kraju, gdzie 85% elektrowni napędzanych jest węglem, trudno nazwać ekologicznym samochód elektryczny.

Czy zastanawialiście się, co o marce samochodu mówią znaczki na autach? 
A przecież jeździcie w krótkie i dalekie trasy. 
Chociaż motoryzacja to głównie chłopięce hobby, w naszej redakcji Maria postanowiła
przybliżyć czytelnikom... znaczki, czyli samochodowe logo.
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