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Jak każdy wie, jeż ma kolce
– 5000 kolców! Jeż ma takie
ostre zęby, że może
zagryźć węża, ale żywi się
głównie owadami i
ślimakami. Jeże mają nawet
swoje święto  - 10 listopada
obchodzimy  Dzień Jeża! (i
niech nikt tego dnia się nie
najeża).
Pola

KOncert

KONCERT MUZYCZNY 

Płynie Wisła płynie ....

W październiku odbył się w
naszej szkole ciekawy
koncert muzyczny, pod
hasłem "Płynie, Wisła
płynie". Ruszyliśmy w
muzyczną podróż z biegiem
Wisły od jej źródła
począwszy, a na Morzu
Bałtyckim skończywszy.
Poznaliśmy miasta leżące
nad Wisłą i tańce związane
z poszczególnymi
regionami. Jednym słowem
była świetna zabawa!

Krzyżówka

KRZYŻÓWKA

O DOMOWYCH 

PRZYJACIOŁACH

1.  Jak mówimy na dzieci psów?
2.  Jego domem jest buda.
3.  Rzucając psu kijek, mówisz.......
4.  Ryba czyszcząca akwarium
5.  Kocia broń.
6.  Ma je pod nosem stary krasnal oraz każdy kot.
7.  Robi tak wąż, ale i kot gdy jest zły...
8.  Może być Panda, Roborowskiego i dżungarski.
9.  Lubi pić mleko. 

Autorką książki „Spotkanie
nad morzem” jest Jadwiga
Korczakowska.
Wydarzenia powieści
rozgrywają się latem nad
morzem niedaleko
Władysławowa. Bohaterami
opowieści są: Danusia,
Elza i Piotr. Danusia to
samolubna dziewięciolatka,

której wiecznie się coś nie
podoba. Elza  jest
niewidoma, nie ma
przyjaciół, ale za to jest
miła i kulturalna. Piotr, który
nie lubi Elzy i Danusi, to
miejscowy łobuz. Pewnego
dnia dziewczynki bawiły się
w rybaków na łódce przy
dzikiej plaży.

Podczas zabawy łódź
zsunęła się z piasku i
odpłynęła od brzegu. Nagle
wielka fala przewróciła
łódkę... Co się stało dalej,
przeczytajcie sami!
Plecam!
Zuzia Jabłońska kl.IV
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Ania Moczyńska



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 2 11/2013 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PL"Ale Frajda!"

SZKOLNY KONKURS

POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Polska to MY - uczestnicy konkursu

Występowali najmłodsi... i najstarsi A publiczność słuchała

Pierwszoklasiści zaśpiewali pieśni patriotyczne

W piątek 08.11.2013
odbył się w naszej
szkole Konkurs Poezji
Patriotycznej. Na
trzeciej i czwartej lekcji
zebraliśmy się na sali
gimnastycznej. Na
początku
wysłuchaliśmy
opowieści o historii
Polski, następnie
konkursowych wierszy
w wykonaniu uczniów
klas  0 – III, a klasy
pierwsze zaśpiewały

piosenki patriotyczne
związane z tą
uroczystością. Po
krótkiej przerwie
usłyszeliśmy poezję w
wykonaniu uczniów
klas starszych.
Wszyscy byli
wspaniale
przygotowani.
Gratulujemy odwagi i
wspaniałych
prezentacji.
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M.Abramik

M.Abramik M.Abramik M.Abramik

M.Abramik MY



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 2 11/2013 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL "Ale Frajda!"

PARADA NIEPODLEGŁOŚCI

Parada

11 listopada 1918
przekazanie przez
Radę Regencyjną
władzy wojskowej
(będącej częścią
zwierzchniej władzy
państwowej) Józefowi
Piłsudskiemu.
Piłsudski zostaje
Naczelnym Dowódcą
Wojsk Polskich.

11 listopada 2013 po
raz kolejny nasza
szkoła wzięła udział w 
Paradzie
Niepodległości.
Cieszymy się, że z
roku na rok jest nas
coraz więcej!

11 LISTOPADA

Parada

TROCHĘ 
HISTORII

5 listopada 1916 –
wydanie aktu
gwarantującego
powstanie Królestwa
Polskiego w bliżej
nieokreślonych jeszcze
granicach.
14 stycznia 1917 –
rozpoczęcie
działalności
Tymczasowej Rady
Stanu, oznaczające
formalne zaistnienie
Królestwa Polskiego.

TROCHĘ
HISTORII

M.Abramik

M.Abramik
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Koń achał-tekiński

Źródło

Śpi Wąż

NIetoperz

     Niedźwiedzie
 najpierw zbierają
zapasy, potem zjadają
wszystko tak, że są
bardzo, bardzo
najedzone a potem
zapadają w zimowy
sen. Znajdują sobie
ciepłe legowisko. 
Najczęściej robią je
pod drzewem.

Takie legowisko
niedźwiedzia
 nazywamy gawrą.
Gawra zbudowana
jest z patyków, liści i
gałązek.
Nietoperze  radzą
sobie z zimą inaczej.
Ulegają hibernacji. W
czasie hibernacji
zwierzęta zużywają

10 razy  mniej energii,
serce bije im wolniej i
dużo rzadziej
oddychają. Żeby się
wybudzić z hibernacji
potrzeba aż kilku
godzin.
A czy wiecie, że
Anakonda  Zielona
 żyjąca w ciepłej
Afryce Południowej

też zapada w sen
zimowy? Wyobraźcie
sobie, że w grudniu i
styczniu chowa się na
dnie jeziora i wdycha
wielkie pęcherze
powietrzne.

Lena Butkiewicz kl.II

Jest to wrażliwy o
dużym temperamencie
koń. Niełatwo zyskać
jego przyjaźń i
zaufanie, ale tym,
którym się to udało,
odpłaci wiernością. Nie
należy do łagodnych i
potulnych koni, potrafi
pokazać swoją rogatą
naturę. Wymaga
dobrego traktowania i
cierpliwego,
zaawansowanego
jeźdźca.

Koń achał-tekiński jest
bardzo dobrym
sportowcem oraz
dobrze sprawdza się w
 następujących
zawodach: skoki,
ujeżdżanie, biegi
długodystansowe.
Konie achał-tekińskie
hodowane są głównie
w Turkmenistanie. W
Niemczech jest ok. 200
koni tej rasy, hodowle
prowadzone są też w
Austrii, Bułgarii, USA
oraz we Włoszech.

Koń

ZIMOWE
ŚPIOCHY

Koń achał-tekiński

Koń achał-tekiński -
swoją nazwę
zawdzięcza
turkmeńskiemu
plemieniu
koczowniczemu
Tekke. Konie te
mieszkały na pustyni,
najczęściej w
namiotach wraz ze
swoimi panami
podobnie jak konie
arabskie. Stepy i
pustynie
Turkmenistanu

są gorące latem i
mroźne zimą, dlatego
koczownicy owijali
swoje konie w derki.
Nawet dzisiaj
podróżujący do
Turkmenistanu mogą
zobaczyć tam konie
owinięte w tradycyjne
derki, z  których każda
ma własną nazwę.
Konie te oczywiście
mogą się obejść bez
tego okrycia, gdyż są
bardzo wytrzymałe.

Jest to wrażliwy o
dużym temperamencie
koń. Niełatwo zyskać
jego przyjaźń i
zaufanie, ale tym,
którym się to udało,
odpłaci wiernością . Nie
należy do łagodnych i
potulnych koni, potrafi
pokazać swoją rogatą
naturę . Wymaga
dobrego traktowania i
cierpliwego,
zaawansowanego
jeźdźca.
Koń achał-tekiński jest
bardzo dobrym
sportowcem oraz
dobrze sprawdza się w
 następujących
zawodach :  skoki,

ujeżdżanie, biegi
długodystansowe.
Konie achał-tekińskie
hodowane są głównie
w Turkmenistanie. W
Niemczech jest około
200 koni tej rasy,
niewielkie hodowle
prowadzone są też w
Austrii, Bułgarii, USA i
we Włoszech.

1.  Jak nazywa się
zimowe łóżko
niedźwiedzia?
A) jaskinia  
B) gniazdo  
C) gawra

2.  Jak nazywa się
zimowy sen
nietoperzy?
A) zimosen  
B) hibernacja  
C) letarg

3.  Które z
wymienionych zwierząt
zapada w sen zimowy?

 A) Niedźwiedź
Polarny  
B) Anakonda Zielona 
C) Rekin Tygrysi

 Prawidłowe
odpowiedzi znajdziesz
w tekście obok.
Lena kl.II

MINI QUIZ

Internet

niedźwiadek Internet

Lena

N.
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