
        Nagrody rozdane!

Jury w składzie: Ania, Oliwia, Iza, 
Natalia i Marta przyznało następujące 
lokaty:
I miejsce – Zofia Skrobała, kl. 7
II miejsce – Kacper Pietraszewski, kl. 7
III miejsce – Wiktoria Pruchnik, kl. 7
wyróżnienia – Aleksandra Bryl, kl. 7
Jakub Baksalary, kl. 4 a
    

                                         Od Redakcji

      Jeśli otworzyliście zakładkę i zaczęli-
ście czytać, to zapewniamy, że dokonali-
ście bardzo dobrego wyboru. 
     W numerze poświęconym naszym pu-
pilom przygotowaliśmy artykuły, ilustra-
cje, wiersze i wnioski z naszych sondaży.
Chcemy podzielić się z Wami spostrzeże-
niami poczynionymi przez Waszych ró-
wieśników. Koniecznie przeczytajcie wy-
wiad z Panią weterynarz nt. opieki nad 
zwierzętami. Oczywiście możecie poznać
ciekawostki i pomyśleć podczas lektury 
tekstów, a przede wszystkim wziąć udział
w kolejnym konkursie z nagrodami.
     Zapraszamy nie tylko do czytania, ale 
także do pisania do naszej redakcji.

Monika Żalik, Karol Żalik
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Zdaniem starszych uczniów…

Tutaj przeczytasz ciekawe opowiadania napisane przez uczennice naszej Szkoły.

Alicja Karkosz, kl. VI a

„Biały wilk”

Pewnego wieczoru Maja bardzo długo bawi-

ła się zabawkami, pomimo tego, że mama prosiła ją

o to, aby poszła już spać. W końcu dziewczynka po-

słuchała mamy, pozbierała zabawki, przebrała się w

piżamę i położyła się do łóżka. 

Przez chwilę leżała, nie mogąc zasnąć; gdy

nagle na wysokości okna ujrzała bardzo jasną łunę.

Chciała krzyknąć z przerażenia, ale nie mogła wydo-

być z siebie głosu. Usiadła na łóżku i zauważyła po-

stać  kobiety,  miała  bardzo miły,  ciepły głos.  Maja

patrzyła szeroko otwartymi oczyma, a po chwili cał-

kowicie opuścił ją strach. Kobieta zbliżyła się do jej

tapczanu i  zaczęła  opowiadać o samotnym białym

wilku, który co noc marzy o tym, aby zdobyć przyja-

ciela. Wilk ten jest na tyle opuszczony, że chciałby

poznać kogoś, kto chociaż z nim posiedzi.  Dziew-

czynka słuchała opowieści, przymrużyła oczy i za-

częła  wyobrażać sobie,  że  zaprzyjaźniła  się  z  tym

zwierzęciem. Razem biegali po lesie, a wilk woził ją

na  grzbiecie;  rozmawiali,  śmiali  się  wesoło.  Biały

wilk w zamian za przyjaźń obiecał Mai, że będzie

się nią opiekował i chronił przed każdym niebezpie-

czeństwem. Wyobrażając sobie to wszystko, dziew-

czynka zasnęła.

Rano  zbudziły  ją  jasne,  wpadające  przez

okno promienie słońca. Wtedy zaczęła się zastana-

wiać,  czy to,  co się jej  przytrafił  wieczorem, było

jawą czy snem.

Maria Skrobała, kl. VI b

„Moja przyjaźń z Tofikiem”

Każdy powinien mieć przyjaciela, który po-

prawi  nastrój  i  dotrzyma towarzystwa.  Przez kilka

lat  nie  miałam przy  sobie  takiej  osoby.  Wszystko

zmieniło  się  pierwszego  dnia  wiosny,  kiedy skoń-

czyłam 13 lat.

Dzień był  słoneczny;  można było poczuć i

zobaczyć,  że jest  już wiosna.  Kwiaty kwitły,  ptaki

wesoło śpiewały, a dwie małe pszczółki ścigały się

od jednego tulipana do drugiego. Postanowiłam do

domu wrócić dłuższą drogą przez park. Szłam po-

woli,  rozglądając  się  dookoła.  W  pewnej  chwili

usłyszałam trzask łamiącej się gałązki i cichy szelest

liści. Odwróciłam się, lecz niczego nie zauważyłam,

więc zaczęłam iść dalej. Nie zrobiłam nawet pięciu

kroków, a znów to usłyszałam. Tym razem zobaczy-

łam, że ktoś chowa się za krzakami. Pełna obaw po-

woli podeszłam bliżej.

Był tam mały pies z ranną lewą łapką. Biały kunde-

lek z brązowymi łapkami był wychudzony. Zdjęłam

plecak i zaczęłam szukać drugiego śniadania. Dałam

pieskowi swoją ostatnią kanapkę z szynką. Spojrzał

nieufnie, ale szybko ją zjadł. Kiedy skończył, zabra-

łam go do weterynarza. Okazał się zdrowym i praw-

dopodobnie bezpańskim zwierzakiem. Długo nama-

wiałam rodziców, by pozwolili mi go zatrzymać i  w

końcu się zgodzili. Razem nadaliśmy mu imię „To-

fik”.

Od tamtej pory stał się moim przyjacielem.

Zawsze jest przy mnie, razem spędzamy czas. Kiedy

wracam ze szkoły, skacze na mnie, wesoło szczeka-

jąc. Bardzo się cieszę, że go spotkałam.
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...i młodszych też

Wśród grupy uczniów kl. IV i V przeprowadziliśmy sondę nt. preferowanych zwierząt. Uczniowie wybierali 

między kotem a psem, wskazali płeć zwierzęcia oraz wybrali miejsce ich przebywania.

JESTEŚMY 

ZWOLENNIKAMI

PSÓW!

WNIOSKI

Miłośnicy kotów wolą kocurki, które zamieszkują nasze podwórka; natomiast fani piesków wybierali męskie

osobniki przebywające razem z nami w domach.
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W obiektywie

Reportaż z codziennego życia Diany oraz kotków: Mery i Factora.

I co?
Idziemy pobiegać?

Nareszcie mogę odpocząć...

Rzuć mi
kijek!

Znowu mi się
chce spać...

Poczekaj...
chwilę odpocznę!

Ale mi
wygodnie...

Eeee...
już mi

się
nie chce!

Wyjdź stąd!
Zgaś światło!!

Zamknij drzwi!!!

fot. Oliwia Krauze fot. Izabela Kowalczyk
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Trudno być poetą

Bardzo lubimy wszystkie zwierzęta, dlatego stały się one obiektem
naszych wyznań i tematem wierszy, które powstały na potrzeby nu-
meru.

Gdy jesteśmy mali,
chcemy psa, kota czy chomika.
Gdy już trochę podrośniemy,
pies – hop! do kącika - 
jak zabawka
stara, 
zużyta...

Izabela Kowalczyk

Do domku wracałem, o pupila się bałem. 

Bardzo go kochałem, lecz tego nie 
okazywałem. Na spacer go zabrałem i 
poprzytulałem.

Leszek Michalak 

Pupile „skakają”, po łące hasają. 

Właścicieli nie słuchają, 

choć bardzo ich kochają.

Leszek Michalak

Dziś idziemy do zoo 

tam, gdzie małpy są 

zobaczymy królika 

nazwiemy go Mika.

Natalia Musielak

Kot zjadł wątróbkę 

i ukrył się w poduszkę.

Aleksandra Bryl

Idziemy do zoo

tam zwierząt jest sto.

Uciekamy tam, 

gdzie mają lwa.

Marta Ostropolska

Za oknem deszcz,

na kanapie pies,

na spacer chce iść,

ale nie ma z kim.

Marta Ostropolska

Pies szczeka, kury pieją,

a za górą krowy się cielą.

Agnieszka Kempa

Marek jak osioł zawsze uparty, 

ale do nauki zawsze zwarty.

Agnieszka Kempa

Kot czy pies, pies wyrazem przyjaźni jest.

Kot czy pies, kot jest głodny przez cały rok.

Oliwia Krauze

„Przyjaciółki”

Ania i Hania jak pies z kotem żyją, 

choć zawsze się z tym kryją.

Aleksander Matuszewski
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Pytania do…

Rozmowę z panią weterynarz, Angeliką Makowską nt. opieki

nad zwierzętami przeprowadziła Anna Dudzińska.

Czy  rozpoznanie  cho-

roby u  zwierzęcia  jest

trudniejsza niż u czło-

wieka?

Przecież  zwierzę  nie

potrafi mówić i nie po-

wie co go boli.

Tak, rozpoznanie choroby u psa czy kota jest o

wiele trudniejsze, gdyż nam nie powie, co mu

dolega i wtedy musimy przeprowadzić badania

kliniczne,  które  polegają  na  osłuchaniu  czy

wszystkie narządy pracują prawidłowo (głównie

chodzi  o  płuca  czy  są  czyste);  później  należy

zmierzyć temperaturę (u psa czy kota jest wyż-

sza, czyli wynosi 37,4°C do 39,4°C. Następnie

musimy zobaczyć osłonę śluzową pacjenta, czy

jest blada czy różowa. Później badana jest krew

pod  względem  morfologicznym  i  biochemicz-

nym, na koniec „oglądamy” narządy wewnętrz-

ne i według tych badań możemy stwierdzić, co

dolega zwierzęciu.

Jakie zwierzę najtrudniej się leczy?

Każde zwierzę trudno się leczy, lecz, myślę, że

gryzonie są najtrudniejszymi pacjentami;  gdyż

leki trzeba dobrać do wagi. Skomplikowane jest

leczenie chomików, ponieważ są bardzo małe, a

lekarstwa trudno dobrać. 

Jakie mało spotykane zwierzę pani le-

czyła? Jakie najmniejsze, a jakie naj-

większe?

Najmniejsze, jakie ostatnio leczyłam, to agama

brodata,  oczywiście  chomiki,  ale  również  ko-

szatniczki. Największe – to duże rasy psów np.

bernardyn, dog niemiecki lub zwierzęta gospo-

darskie, np. krowy

Jakie badania i szczepienia muszą przechodzić

zwierzęta?

Jeżeli chodzi o psy i koty, to pierwsze odroba-

czenie należy wykonać już w 3. i 5. tygodniu ich

życia, później 6. tyg., a następnie rozpisuje się

plan profilaktyczny; każde zwierzę musi być za-

szczepione przeciwko wściekliźnie i robi się to

co  rok.  Przeprowadza  się  także  szczepienia

przeciw chorobom zakaźnym, takim jak: parwo-

wiroza czy nosówka, również co rok.

Jak powinno się dbać o zdrowie zwierząt do-

mowych?

Po pierwsze i najważniejsze – profilaktyka. Je-

żeli u zwierząt przeprowadzono całą profilakty-

kę,  tzn.  odrobaczenie,  szczepienia,  to  istnieje

mniejsze prawdopodobieństwo, że zachorują na

choroby zakaźne. Gdy nasze pupile nie będą za-

bezpieczane  przeciw  kleszczom  i  przeciw

pchłom, to istnieje prawdopodobieństwo, że zła-

pią kleszcza i zachorują na boreliozę czy babe-

szjozę. Są to choroby zakaźne i magą przejść na

człowieka. Ich skutki mogą być tragiczne.

Dziękuję za rozmowę.
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Warto przeczytać, obejrzeć, posłuchać...

Agnieszka i Olek zachęcają do obejrzenia obrazów.

Słynny polski malarz – Jan Matejko ukazał własne dzieci z psem.

Leonardo da Vinci uwiecznił obok kobiety

zwierzę. Zobaczcie jego „Damę z łasiczką”, 

zwaną również gronostajem.

Ten portret podziwiać można w Muzeum

Narodowym w Krakowie.

Ania i Oliwia polecają filmy:

- „Zwierzogród”, czyli opowieść o króliku, który został policjantem;

- „Wicher” - film o czarnym koniu;

- „Doktor Dolittle” ze wspaniałą kreacją Eddiego Murphy’ego.

Iza i Ola rekomendują wysłuchanie piosenek dla dzieci:

- „Stary Donald farmę miał...”, ponieważ bawi i uczy;

- „Była sobie żabka mała”, gdyż zawiera morał;

- „Tyciutki pajączek”, bo bawi;

- „Pieski małe dwa”, aby sobie pośpiewać.

 

Marta zachwala warte przeczytania książki:

- „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” leksykon magicznych zwierząt autorstwa J. K. Rowling;

- Lucy Cooke „Cała prawda o zwierzętach” to opowieści prawdziwe o reprezentantach fauny, 

obalone mity i ciekawostki z ich życia;

- przykład z klasyki gatunku, czyli „Lassie, wróć!” ukazujący wielką miłość psa do człowieka.
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Ciekawostki

Czy wiecie, że…

• Kurczaki komunikują się ze sobą i swoją mamą za pomocą systemu dźwięków jeszcze przed

wykluciem. 

• Serce wieloryba bije tylko 9 razy na minutę.

• Z wiekiem samce żyraf ciemnieją zamiast siwieć. 

• Krowy produkują więcej mleka, kiedy słuchają spokojnej

muzyki. 

• Pingwiny „oświadczają się” wybrance, przynosząc jej ładne kamyki. 

• Kiedy słoń jest zestresowany, jego współtowarzysze ze stada będą głaskać go trąbami i 

wydawać pokrzepiające, ćwierkające dźwięki. 

• Małe słonie ssą własną trąbę, tak jak ludzkie dzieci ssą kciuk. 

• Psie i kocie nosy są tak unikalne, jak opuszki ludzkich palców – ich odciski mogą służyć do 

identyfikacji osobników. 

• Koty o białej sierści są zazwyczaj głuche i mają jedno oko koloru zielonego, a drugie koloru

niebieskiego.

• DNA szympansa i człowieka są zgodne w 98,4 % 

• Miliony drzew rosną tylko dzięki temu, że wiewiórki zapominają, gdzie schowały zapasy 

nasion.

• Wydry morskie w czasie snu trzymają się za łapki, żeby się nie rozdzielić.

• Męskie szczeniaki specjalnie przegrywają z suczkami.

• Krowy wybierają sobie najlepszych przyjaciół.

• Kozy były jednymi z pierwszych zwierząt oswajanych przez ludzi i były wypasane już 9000

lat temu. 

• Najcięższy kot domowy ważył 21,297 kilogramów.

Zespół redakcyjny

wyszukał w internecie.
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Rozrywka

KONKURS

Wymyśl imię dla jaszczurki, którą widzisz na zdjęciu. Oryginalną nazwę prześlij do końca 
marca br. do Redakcji i oczekuj informacji nt. zwycięzcy w szkolnym radiu.

„ZWIERZĘCA HARFA”

K O T 
K O Z A
K R O W A
K A N G U R 
K A N A R E K
K R O K O D Y L
K U R O P A T W A
K _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

a teraz spróbuj Ty!

Rozwiąż rebusy!

Z myślą
o Tobie
narysowaliśmy,
bo wiemy,
że sobie
poradzisz
bez problemu!
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