WagnerPress II

Szkoła Podstawowa nr 13
im. H. Wagnera
ul. Rewolucjonistów 18
42-500, Będzin

Numer 159 12/21

www.juniormedia.pl

ORGANIZATOR
PROJEKTU

REDAKTORZY NUMERU:
Kacper, marek, Maria, Magda, Maja, Martyna, Patrycja, Wiktoria, Karolina, Szymon, Filip

Dziennik Zachodni | Numer 159 12/2021 | Strona 2

WagnerPress II

www.dziennikzachodni.pl

www.juniormedia.pl

BAJKOWY MIŚ
kto na zdjęciu
Oto poprawne rozwiązanie konkursu, który ogłosiliśmy w 154 numerze
gazetki.

1. Panda Po - ,,Kung Fu Panda”
2. Franio, Benio - ,,Bracia Koala”
3. Miś, mama Miś, tata Miś - ,,Złotowłosa i trzy misie”
4. Miś Fozzie - ,,Mupet show”
5. Miś Fantazy - ,, Miś Fantazy”
6. Mały Miś – „ Mały Miś’’

7. Niedźwiedź – „Niedźwiedź w dużym niebieskim
domku’’
8. Miś - ,,Miś z okienka”
9. Troskliwe misie (Wódz, Miśka, Urodzinowy Miś, Miś
Słoneczne Serce, Misia Wesołe Serce, Misia Życzliwe
Serce, Śpioszek) – „Troskliwe misie”
10. Kubuś Puchatek - ,,Kubuś Puchatek”
11. Miś Paddington - ,,Miś Paddington”
12. Miś Yogi – „Miś Yogi”

13. Miś uszatek – „Miś Uszatek”
14. Miś Coralgol - ,,Przygody Misia Coralgola”
15. Gumisie (Zami, Bunia, Gafi, Sani, Kabi, Tami, Gusto,
Arti) - ,,Gumisie”
16. Niedźwiedź - ,,Masz i Niedźwiedź”
17. Koda - ,,Mój brat niedźwiedź”
18. Miś Kudłatek - ,,Miś Kudłatek”
19. Baloo - ,,Księga Dżungli”
Dziękujemy wszystkim uczniom z klas I, II i III za udział w konkursie. Kto
wygrał? Przeczytajcie na str. 3
Martyna
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BAJKOWY MIŚ
laureaci konkursu
Pamiętacie? W 154 numerze naszej gazetki ogłosiliśmy konkurs dla uczniów klas I - III.
Na czym polegał? Trzeba było odgadnąć imiona 19 misiów i podać z jakiej bajki ﬁlmowej
pochodzą. Odpowiedzi dostaliśmy bardzo dużo. Długo więc liczyliśmy, sprawdzaliśmy i
dlatego dopiero w tym numerze gratulujemy laureatom.
Zuzia Zębala

LAUREACI KONKURSU ROZPOZNAJ BAJKOWEGO MISIA
Wielu uczniów chciałoby być aktorami. Niektórym się udaje. Ale zagrać w ﬁlmie i mieć dużo fanów to na pewno
marzenie niejednego ucznia nie tylko z naszej szkoły. A misiom się udało. I to nie jednemu. Dlaczego? Bo
dzieci lubią misie.
Konkurs wymyśliła Zuzia Zębala. Wybrała 19 misiów i inni redaktorzy pomysł zaakceptowali. Na kolegium
redakcyjnym opracowali i Wam, koledzy i koleżanki z klas I - III zaproponowali. Udało się, za co bardzo
dziękujemy.
Kacper

LAUREACI KONKURSU
I miejsce
Gosia Galwas, 3 a
II miejsce
Julia Bjanid, 3 d
Kamil Bjanid, 1 a
Nina Pacek, 2 a
III miejsce
Emilia Zięba, 3 d
Tomasz Zimny, 1 a
Jakub Major, 1 a
wyróżnienie
Alicja Bąkowska, 2 b
Łucja Czech, 3 a
Joanna Laprus, 3 a
Judyta Ciask, 2 b

Gratulujemy uczniom, którzy rozpoznali najwięcej
misiów. Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie,
oczywiście rodzicom, babciom, dziadkom też.
Redakcja
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PLUSZOWY MIŚ W SZKOLE
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA w naszej szkole miał kilka odsłon. Widać, że potraﬁmy się
bawić i mamy sentyment do tej przytulanki, która często kojarzy się z wczesnym
dzieciństwem.
Miś był bohaterem konkursu plastycznego, seansu ﬁlmowego, kolegą z ławki i oczywiście
naszego gazetkowego konkursu.
Marek
Nie tylko my zorganizowaliśmy misiowy konkurs dla kolegów z klas I – III.
Dzieci wzięły też udział w konkursie plastycznym

MÓJ PRZYJACIEL - PLUSZOWY MIŚ
Komisja wybrała 10 prac, których autorzy zajęli następujące miejsca:

Bardzo zdolni
są nasi koledzy
z młodszych
klas. Nasze
misie nie
byłyby takie
piękne.
Maria

I miejsce
Marcel Białas kl. I b
Kamil Łabędzki kl. I a
II miejsce
Tomasz Zimny kl. I a
Lena Nowak kl. III d
III miejsce
Leon Zemła kl. III b
Magdalena Szwed kl. III c

MISIE 7 F
Uczniowie klasy
7 f też potrafią
się fajnie bawić.
W Dniu Misia
Pluszowego
przyszli do
szkoły ze
swoimi
przytulankami.
Magda

Wyróżnienia
Amelia Różycka kl. II a
Emil Śmigla kl. II d
Hanna Słota kl. I a

nagrodzone misie

MIŚ NA EKRANIE W 5 D
Sala lekcyjna zamieniła się w kino.
Były pufy, kolorowe materace,
kocyki, jedzonko i film Kung Fu
Panda.
Maja
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NIEDŹWIEDZIE
w Polsce
Misie pluszowe są bardzo milutkie, więc można się do nich przytulić.
Misie bajkowe są bardzo milutkie, więc można je polubić.
Misie prawdziwe są bardzo milutkie, ale lepiej ich nie przytulać, lecz lubić na odległość
można.

PRAWDZIWE MISIE CZYLI NIEDŹWIEDZIE
Gdzie żyją niedźwiedzie w Polsce?
Najwięcej jest ich w Bieszczadach (80% krajowej populacji). Drugi pod względem liczby występujących zwierząt
obszar to Tatry.
Czy wiecie, że…
Dorosły samiec niedźwiedzia może osiągać ciężar nawet 300 kg, a samica 150 kg. Ale nie mają naturalnych
wrogów. Największe zagrożenie stanowi dla nich człowiek. Nigdy nie wchodzi jednak w konﬂikt z człowiekiem,
gdy nie jest do tego zmuszony.
Karolina

CIEKAWOSTKI O NIEDŹWIEDZIACH
1. Wyprostowany samiec niedźwiedzia brunatnego może osiągać nawet
wysokość 3 metrów.
2. W warunkach naturalnych żyją średnio 30 lat. W niewoli nawet 50.
3. Niedźwiedzie brunatne jedzą prawie wszystko. Chętnie polują na ryby,
gryzonie i ptaki. Jedzą też gąsienice, dżdżownice, owady i ślimaki. Lubią
owoce, orzechy, nasiona, a nawet trawę.
4. Są inteligentne i łatwe do oswojenia, chociaż niebezpieczne.
5. Niedźwiedzie brunatne to wyjątkowo sprawne, szybkie i zwinne
zwierzęta. Mimo swojej wagi świetnie wspinają się na drzewa, doskonale
pływają. Biegają nawet do prędkości 65km/h.

6. W XVI i XVII wieku w Polsce organizowane były
tzw. szkoły dla niedźwiedzi, gdzie zwierzęta te
starano się wytresować.
7. Niedźwiedzie mają świetny wzrok i potrafią
rozróżniać kolory. Dzięki temu z łatwością wyszukują
owoce w trawie i na gęstych krzewach.
8. Domek niedźwiedzia to gawra. W niej mogą one
bezpiecznie zapaść w sen zimowy, który trwa od
późnej jesieni do wczesnej wiosny.
Więc teraz śpią i lepiej ich nie budzić.
Patrycja
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ZBIÓRKA DLA BURKA
podsumowanie
WOLONTARIUSZE CZWORONOGOM
IV edycja Zbiórki dla Burka za nami. Na pewno zwierzątka, które nie mają swoich domów,
dzięki nam będą miało cieplutką zimę i dobre jedzonko.

CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT KILOGRAMÓW JEDZONKA
To wspaniale, że udało się zebrać aż tyle żywności, bo aż 295 kg suchej karmy dla psów i 90 kg jedzonka dla
kotów. Puszki dla czworonogów miały 95 kg. Wszystko zostało przekazane do Miejskiego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Katowicach, przy ulicy Milowickiej 1 b.

- Składam
gorące
podziękowania
każdemu
wolontariuszowi z naszej szkoły oraz rodzicom.
Dziękuję szczególnie chłopcom z klasy VIII e za
bezinteresowną pomoc najbardziej potrzebującym,
czasem porzuconym czworonogom – podsumowała
akcję
pani Agata Opiatowska, organizatorka
tegorocznej edycji Zbiórka dla Burka.

Chyba te
pudła z
żywnością
trochę ważą?

PEŁNA MISKA
DLA SCHRONISKA

KARMA DLA
MILUSIŃSKICH

Tę akcję organizował Urząd Miasta
Będzina
pod
patronatem
Prezydenta Miasta Będzina Pana
Łukasza Komoniewskiego. Cel:
zapewnienie zwierzętom ciepłego
legowiska na okres zimy.
Wiktoria

W tej, już II edycji zbiórki żywności
dla zwierzątek, oczywiście głównie
piesków i kotków też wzięliśmy
udział. A organizował ją p. Rafał
Adamczyk, poseł z naszego
miasta.

NIE TYLKO
ZBIÓRKA DLA BURKA
Niestety, ze względu na pandemię
uczniowie nie mogli uczestniczyć w
spotkaniu z czworonogami w
schronisku.
Ale dołączyliśmy się jeszcze do
dwóch akcji organizowanych przez
nasze miasto.
Filip

Szymon

Podsumowując akcje, w które włączyli się
uczniowie naszej szkoły, pani Agata Opiatowska
powiedziała:
- Wspólnie dokonaliśmy wielkiej rzeczy, wspierając
zwierzaki, które można odwiedzić raz w miesiącu z
rodzicem bądź opiekunem prawnym, by mogły
doświadczyć ludzkich serc.

Organizatorki
Zbiórki
dla Burka
przed
schroniskiem
w
Katowicach.

Wyniki
konkursu
literackiego i
fotograficznego
w ramach akcji
Zbiórka
dla Burka
w następnym
numerze
gazetki.

