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Cześć! To już drugi numer naszej gazetki 
w tym roku szkolnym. Tym razem znajdziecie 
w niej co nieco o mundurku szkolnym i o tym, 
jak pomagać zwierzętom w najbliższych mie-
siącach. Poczytacie sobie żarciki. Tak jak w każ-
dym numerze natkniecie się na kącik przyrod-
niczy i literacki z pięknym wierszem w środku. 
Jest tu też artykuł pt. Co w trawie piszczy. 

Szóstoklasiści znajdą coś o najważniej-
szym dla nich sprawdzianie. Jak na razie prób-
nym. Zagłębiając się w lekturę, dowiecie się 
coś o Halloween. Nasze najmłodsze redaktor-
ki napisały o jednym z najważniejszych świąt 
w roku czyli o święcie Bożego Narodzenia. 
Tym artykułem wprowadzą nas w świąteczny 
nastrój i zapewne przypomną o przygotowa-
niach do świąt. Pani Pacześniak powie nam, 

jak czuje się po powrocie z urlopu macierzyń-
skiego. Za to panie kucharki zdradzą, jak to jest 
pracować w szkolnej stołówce. 

A! I jeszcze jedno! Przypomniałam sobie 
właśnie, że w grudniu nasza redakcja będzie 
obchodziła swoje pierwsze urodziny. Składam 
więc wszystkim redaktorom najserdeczniejsze 
życzenia: niekończących się pomysłów, atrak-
cyjnych tematów, ciekawych tekstów i dobre-
go odbioru u naszych Szanownych Czytelni-
ków!

A że Boże Narodzenie tuż tuż:

Życzymy wszystkim pysznych 
świąt, błogiego leniuchowania, mnóstwo 

łakoci, zdrowia, radości z bycia 
w rodzinnym gronie 

i duuużo duuużo prezentów.

wazne wydarzenia
.

SAMANTA SZCZYRBA
Uczennica klasy VIc

6 grudnia    Mikołajki

22 grudnia    Początek astronomicznej  
   Zimy

23 grudnia    Zimowa przerwa  
- 3 stycznia  świąteczna

24 - 26 grudnia  Święta Bożego 
   Narodzenia

Nadia Załęska, klasa IVa

KOLOROWA JESIEŃ

Liście z drzew już spadają,
a gdy spadną,
robi się dywan kolorowy.
Jeże w stosach liści się chowają,wiewiórki szukają żołędzi,
a ptaki odlatują do ciepłych krajów.Ranki są już chłodne, a wieczory mroźne.Już jest coraz zimniej,

już kurtki zimowe trzeba ubierać.Niestety o lecie tylko myśleć można,bo już jesień nastała,
barwna i kolorowa.
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Dnia 25.11.15 roku odbył w naszej szko-
le się próbny sprawdzian szóstoklasisty. Był 
on pisany już drugi raz w innej formie. Do-
tychczas sprawdzian miał formułę przedmio-
tową, sprawdzał opanowane przez ucznia 
umiejętności czytania, pisania, rozumowania i 
wykorzystywania informacji z zakresu języka 
polskiego, matematyki, przyrody, historii, pla-
styki. Obecnie test składa się z trzech części. 

Pierwsza sprawdza wiadomości i umie-
jętności z języka polskiego, druga z matema-
tyki, ale zadania wymagają też wiedzy histo-
rycznej i przyrodniczej. Trzecia zaś  część to test 
z  języka angielskiego. Zadania w tej części są 
zamkniętymi i nagradzane są procentami. 

Uczniowie pytani o to, czy boją się prób-
nego egzaminu szóstoklasisty najczęściej od-
powiadają, że tak. Ale przecież to próba i to, 
co źle pójdzie, zostanie jeszcze wyszlifowane.

Może jednak warto na chwilę zostawić 
swoje ulubione zajęcia i skupić się na nauce. 
Wszystkim zdającym życzymy powodzenia i 
wielu sukcesów.

Próba naszej wiedzy z sześciu lat na sprawdzianie szóstoklasisty

EMILIA BRUŻEWICZ
Uczennica klasy VIa
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Jeśli chcecie w inny sposób pomóc zwie-
rzętom, to pojedźcie do schroniska (adres mo-
żecie znaleźć na stronie internetowej wpisując 
w wyszukiwarce: schronisko dla bezdomnych 
zwierząt - Wrocław) i zaadoptujcie któregoś 
psa lub kota. Najpierw oczywiście porozma-
wiajcie o tym z rodzicami. Jeżeli dacie dom 
któremuś zwierzakowi, będzie to większa po-
moc niż dostarczenie paczki karmy. Pamiętaj-
cie o tym, że to bardzo poważna decyzja i nie 
wolno jej tak po prostu zmieniać. 

Obecnie w schronisku w naszym mieście 
znajduje się ponad 500 zwierząt. Nic dziwne-
go więc, że schroniska organizują takie zbiórki. 
Możecie też wpłacić na schronisko darowiznę 
pieniężną czyli np. 20 zł na zakup jedzenia dla 
zwierząt. Warto mieć zapisany w telefonie nu-
mer do schroniska, bo jeżeli zobaczycie kiedyś 
na ulicy błąkające się zwierzę, to powinniście 
je tam oddać.

   Jeżeli chcecie na ten temat zdobyć  wię-
cej informacji, zapraszam Was przed salę 39 w 
naszej szkole, gdzie możecie o tym co nieco 
przeczytać na tablicy korkowej wiszącej na ko-
rytarzu . Zachęcam do udziału w akcjach cha-
rytatywnych na rzecz zwierząt. 

Jak pewnie wszyscy wiecie mamy  
listopad. Po nim przyjdzie grudzień, styczeń… 
Wszystkie te miesiące są bardzo chłodne. 
Mroźne wiatry, śniegi może nawet czasem 
i grad. W takie dni każdy potrzebuje czegoś,  
co go ogrzeje. Zwierzęta również. Psy, koty  
i inne żyjątka mieszkające z człowiekiem  
w ciepłym mieszkaniu nie muszą martwić się 
o koc, coś do jedzenia, zabawkę… Inaczej jest 
niestety z tymi w schronisku dla zwierząt. 

Wiadomo, że pracujący tam ludzie, czyli 
wolontariusze starają się, jak mogą, aby tym 
zwierzętom również było dobrze, ale czasem 
to nie wystarcza. Dlatego też, to my powinni-
śmy im pomóc. Ja, Ty, oni… Na pewno wiecie, 
że w szkole organizowana była zbiórka darów 
dla bezdomnych zwierząt. Bardzo Was zachę-
cam do każdorazowego wzięcia udziału w tej 
zbiórce. Uważam, że to naprawdę świetny po-
mysł. Wszystkie klasy mogły zbierać przeróż-
ne rzeczy, które potem zostały zawiezione do 
schroniska. Wśród darów były karmy suche  
i mokre, smakołyki, miski, koce i zabawki,  
a także zwykłe ręczniki. Zwierzętom jest ra-
czej obojętne to, czym się ogrzeją, ważne żeby 
w ogóle miały czym. Jeszcze raz bardzo Was 
zachęcam do pomocy zwierzętom w schroni-
skach. 

Jeżeli ma ktoś ukończone szesnaście lat, 
może zgłosić się do pomocy w schronisku  
i wtedy zostanie wolontariuszem.

Pomóżmy
schroniskom
dla zwierząt!

EMILIA PRĄDZYŃSKA
Uczennica klasy VIc
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   Gdy spytałyśmy uczniów naszej szkoły o 
Halloween, większość mówiła, że obchodzi 
ten dzień i zna jego symbole. W tym roku naj-
bardziej popularnymi przebraniami były koty, 
wampiry, zombie itp.

Chrześcjanie uważają Halloween za 
święto pogańskie i sprzeczne z duchem chrześ-
cjaństwa. Pani Ania Pizoń, nauczycielka religii 
w naszej szkole zdradziła nam, że dla niej waż-
niejsze jest kultywowanie tradycji polskich i 
chrześcijańskich. Powiedziała też, że świę-
to Halloween jest sprzeczne z Uroczystością 
Wszystkich Świętych, która odbywa się dzień 
później. 

Warto dodać, że nie musimy bezkry-
tycznie naśladować świąt, które nie należą do 
naszej tradycji. Zapominamy, że przecież tak 
zwane „przebierańce” to zwyczaj znany nam 
od stuleci, jednakże obchodzony w ostatki, 
tuż przed Wielkim Postem. Po co więc „papu-
gować” coś, co nie pochodzi z naszej tradycji? 
Zamiast obcego Halloween proponujemy co-
roczny Bal Wszystkich Świętych organizowa-
ny w naszej szkole. Tutaj też można się świet-
nie bawić. Ale oczywiście, którą formę zabawy 
wybierzecie, zależy od was. 

Święto Halloween narodziło się w Ame-
ryce. Jest ono obchodzone 31.10. Najhuczniej 
świętowane jest w Kanadzie, Irlandii i Wiel-
kiej Brytanii. Halloween pojawiło się w Pol-
sce w latach 90. Głównym symbolem święta 
jest wydrążona i podświetlona dynia z różny-
mi motywami. Mniej popularnymi są: duchy, 
demony, zombie, wampiry, czarownice i szkie-
lety. 

Polskie szkoły i przedszkola organizują 
dodatkowe atrakcje dla swoich wychowan-
ków, np. imprezy, na których dzieci przebierają 
się za postaci filmowe. Coraz częściej też dzieci 
chodzą od domu do domu, wołając: ,, Cukierek 
albo psikus!” Mimo, że dzień ten nie jest świę-
tem urzędowym, cieszy się największą popu-
larnością po Bożym Narodzeniu.
   Nastolatkowie oprócz organizowania do-
mowych imprez często odwiedzają tak zwane 
,,straszne domy”, czyli zaadaptowane na ten 
cel duże przestrzenie, gdzie tworzone są spe-
cjalne scenerie, wyglądające niczym plany 
horrorów. W Ameryce rozpowszechniona na 
Halloween jest zabawa Apple Bobbing. W tej 
zabawie należy bez użycia rąk wy łowić jedno 
z jabłek pływających w beczce z wodą. Jabł-
ko nieuszkodzone przy zabawie ma oznaczać 
szczęście w nadchodzącym roku.

CZY NA PEWNO 
HALLOWEEN?

EMILIA BRUŻEWICZ
Uczennica klasy VIa

ALICJA STOCHMIAŁEK
Uczennica klasy VIc
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W KLASACH 4-6 WZIĘŁO 
UDZIAŁ 46 UCZNIÓW.

1. W którą stronę patrzy orzeł na 
godle polskim? 
a) w lewą:  16 odpowiedzi                                                                         
b) w prawą:  30 odpowiedzi
Poprawna odpowiedź: w prawą.

2. Wyrecytuj pierwszą zwrotkę 
hymnu polskiego.
a) Poprawnie: 43 osób 
b) Niepoprawnie: 3 osoby

3. W którym roku Polska odzyskała 
niepodległość? 
a) 1678:  15 odpowiedzi.
b) 1946:  16 odpowiedzi                                                                                             
c) 1918:  5 odpowiedzi
Poprawna odpowiedź to 1918.

4. Na ile lat Polska została wymazana z mapy? 
a) 120 lat:  10 odpowiedzi
b) 123 lat:  31 odpowiedzi
c) 34 lat:  5 odpowiedzi
Poprawna odpowiedz to 123 lata.

5. Kiedy jest Święto Niepodległości? 
a) 12 listopada: 6 odpowiedzi
b) 10 grudnia: brak odpowiedzi
c) 11 listopada: 40 odpowiedzi
Poprawna odpowiedz to 11 listopada.

??Czy wiesz to
o POLSCEZ okazji minionego się Święta Nie-

podległości postanowiliśmy zadać 
uczniom naszej szkoły pytania związa-
ne z tym wydarzeniem historycznym. 
Oto wyniki naszej pracy.

W KLASACH  1-3 
PRZEPYTANYCH ZOSTAŁO 28 UCZNIÓW

1. Jakie kolory ma polska flaga?
a) Zielono - czerwone: 2 odpowiedzi
b) Biało - niebieskie: 5 odpowiedzi
c) Biało - czerwone:  21 odpowiedzi

2. Co znajduje się w polskim herbie?
a) Orzeł:   23 odpowiedzi
b) Wrona:   5 odpowiedzi
c) Wróbel:   brak odpowiedzi

3. Kto stoi na czele Polski?
a) Król:   1 odpowiedź
b) Prezydent:   27 odpowiedzi
c) Królowa:   brak odpowiedzi

4. Jakie pieniądze mamy w Rzeczpospolitej? 
a) Euro:   brak odpowiedzi
b) Ruble:   brak odpowiedzi
c) Złotówki:   28 odpowiedzi

5. Jakie są symbole narodowe?
a) Flaga, godło, hymn:       15 odpowiedzi
b) Flaga, piosenka, fotografia:   7 odpowiedzi
c) Godło, miecz, stadion:       6 odpowiedzi

Z ankiety wynika że uczniowie naszej 
szkoły mają dobrą wiedzę o naszej ojczyźnie. 
Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni wiedzą na 
temat naszego narodowego święta.

JANPELTZ
MICHAŁ DĄSAL
Uczniowie klasy VIc
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Ł.W.: Czy od zawsze uczyła Pani przyrody?

P.A.: Nie, wcześniej uczyłam biologii, mikro-
biologii i analizy żywności oraz geografii i bio-
logii w ośrodku gimnazjalnym w naszej szko-
le.

E.P: Czy uczniowie są grzeczniejsi, czy raczej 
nie?

P.A: Są grzeczniejsi.

Ł.W: Co chciałaby Pani zmienić w pracowni 
przyrodniczej?

P.A.: Chciałabym zakupić więcej pomocy dy-
daktycznych.

E.P.: Jak podoba się Pani nasze boisko szkolne 
po posadzeniu krzewów?

P.A.: Jest ich nadal za mało, poproszę o dosa-
dzenie więcej roślin, może też iglaków, mogli-
byśmy założyć szkolny ogródek doświadczal-
ny.

Ł.W: Co sądzi Pani o gazetce szkolnej, jeśli ją 
Pani czytała?

P.A: Niestety, jeszcze jej nie czytałam i nie 
mogę więc jej ocenić.

E.P: Czy według Pani, szkoła zmieniła się na 
lepsze?

P.A: Tak, uważam, że zmieniła się na lepsze.

Ł.W, E.P: Dziękujemy Pani bardzo za udziele-
nie wywiadu. 

P.A: Również dziękuję. 

Dnia 23.10.2015r. przeprowadziłyśmy wy-
wiad z Panią Agnieszką Pacześniak. Pani 
Agnieszka uczyła przyrody w naszej szko-
le, ale gdy urodziła dziecko, musiała zre-
zygnować z pracy, by móc opiekować się 
synkiem.

Łucja Wesołowska, Emilia Prądzyńska: Dzień 
dobry. Jesteśmy redaktorkami gazetki szkol-
nej „Ty i Jaz 42”i chciałybyśmy zadać Pani parę 
pytań.

Pani Agnieszka: Oczywiście. Zaczynajmy.

Łucja Wesołowska: Jak długo była Pani na 
zwolnieniu?

P.A.: Opiekowałam się moim synkiem trzy 
lata.

Emilia Prądzyńska: Jak się Pani czuje w naszej 
szkole po powrocie?

P.A.: Dobrze, na początku bardzo tęskniłam za 
kontaktem z dzieckiem i bałam się, że syn nie 
zaaklimatyzuje się w żłobku. Jednak cieszę się, 
że wróciłam.

Ł..W.: Czy są w szkole zmiany, które Panią za-
skoczyły?

P.A: Zaskoczył mnie chyba tylko brak ćwiczeń 
do klasy czwartej.

E.P.: Jak długo Pani tu pracuje?

P.A.: W sumie w szkole pracuję od jedenastu 
lat, ale tutaj osiem.

ŁUCJA WESOŁOWSKA
Uczennica klasy VIc

ALICJA STOCHMIAŁEK
Uczennica klasy VIc

Jak Pani 

czuje się w naszej szkole
Agnieszka Pacześniak

po powrocie?

WYWIAD
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Pieprz i wanilia, 
czyli jak smakuja 

dzisiaj obiady

W niewielu już szkołach jest stołówka,  
w której obiady przygotowywane są na miej-
scu. Zamiast tego jest catering, który oferuje 
przywóz obiadów do szkół. Nie do końca jest 
to dobre, ponieważ dzieci czasem dostają zim-
ne lub niedogrzane posiłki. Na szczęście w na-
szej szkole jest stołówka i obiady są smaczne 
i ciepłe. Niestety, nie wszyscy potrafią to do-
cenić. 

Na jednej z przerw podeszłyśmy do kuch-
ni i zadałyśmy kilka pytań jednej z pań przygo-
towujących posiłek. Najbardziej interesowała 
nas informacja o projekcie rozporządzenia mi-
nistra zdrowia. Pani kucharka odpowiedziała 
na zadane przez nas pytania i dowiedziałyśmy 
się, że nowy projekt rozporządzenia ministra 
zdrowia zawiera wymogi, jakie spełnić muszą 
stołówki i sklepiki szkolne. 

W projekcie znajdziemy informacje o od-
powiednim doborze środków spożywczych, 
liczbie posiłków, a także listę grup produktów, 
które powinny znaleźć się w stołówkowym 
menu. Obiad ucznia powinien pokrywać 30 
proc. dziennego zapotrzebowania na kalorie. 
A wszystko po to, żeby zmniejszyć ilość oty-
łych w Polsce dzieci. Nic dziwnego, ponieważ 
według najnowszych badań Instytutu Żyw-
ności i Żywienia, co piąty uczeń ma nadwa-
gę, a polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. 

A według szacunków Światowej Organizacji 
Zdrowia aż 29 proc. polskich jedenastolatków 
ma nadwagę. 

Pani kucharka mówi, że ciężko jest się 
przyzwyczaić do tych wymogów i przykro jej 
jest, że teraz obiady mniej smakują dzieciom. 
Zapytałyśmy się 30 uczniów naszej szkoły czy 
smakują im obiady. Dużo ponad połowa od-
powiedziało, że TAK. Dlatego panie kuchar-
ki nie muszą się martwić, że obiady szkolne  
są nie smaczne. 

Zastanawiałyśmy się z koleżanką, czy 
pampuchy, które tak wszystkim smakują 
mogą być częściej? Okazuje się, że Sanepid 
daje wymogi, jakie musi spełniać stołówka,  
z których wynikają proporcje między daniami 
mięsnymi, jarskimi, daniami z ryb oraz często-
tliwość, z jaką te dania są serwowane w cią-
gu całego miesiąca. Zgodnie z tymi wymoga-
mi, pampuchy nie mogą gościć zbyt często na 
szkolnej stołówce, a szkoda. 

Przy okazji spytałyśmy się, jakie danie 
przygotowuje się najłatwiej. Pani kucharka 
powiedziała nam, że jest to spaghetti, które 
robi się szybko, a co najważniejsze smakuje 
większości. 

Smutne jest to, że wiele uczniów naszej 
szkoły nie potrafi docenić, ile pracy i czasu 
muszą poświęcić panie kucharki, aby przy-
gotować obiad dla tak dużej liczby osób. Nie 
jest to łatwa i lekka praca. Niestety, pomimo 
starań duża część posiłków trafia do wiadra z 
resztkami. Panie dyżurujące na stołówce pró-
bują zapobiec wyrzucaniu jedzenia, ale nawet 
gdyby starały się najmocniej, nie są w stanie 
wyłapać wszystkich uczniów, którzy próbują 
wyrzucić posiłki.

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego 
artykułu uczniowie naszej szkoły zaczną doce-
niać pracę, jaką trzeba włożyć w przygotowa-
nie obiadów.

MAJA NAPOLSKA
Uczennica klasy Va

MICHALINA ŁEŃSKA
Uczennica klasy Va

‚
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- Gdzie spędzasz święta Boże Narodzenia?
Najczęściej padające odpowiedzi: 
u rodziny, u siebie w domu, w restauracji.

- Jaka atmosfera jest u ciebie podczas świąt?
Najczęściej padające odpowiedzi: miła, świąteczna, 
przyjazna, grzeczna, normalna, rodzinna.

- Jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna?
Najczęściej padające odpowiedzi: barszcz 
z uszkami, opłatek, pierogi z kapustą, ryba.

- Jaki chciałabyś/chciałbyś dostać prezent na święta 
Bożego Narodzenia?
Najczęściej padające odpowiedzi: nowy rower, 
nowy tablet, konia, kota, psp 3, żółwia, hipopotama.

- Czy lubisz Boże Narodzenie?
Najczęściej padające odpowiedzi: tak, uwielbiam.

- Z czym ci się kojarzą święta Bożego Narodzenia?
Najczęściej padające odpowiedzi: z rodziną, 
z narodzinami, z dzieciństwem, z prezentami, 
z Mikołajem.

Wielkimi krokami zbliża się już zima. 
Niektóre ptaki odlatują do ciepłych krajów, 
część zostaje z nami, by towarzyszy nam w zi-
mowych dniach, musimy im pomóc. Powin-
niśmy założyć im nieduży karmnik, a jeśli 
ktoś ma możliwość, może założyć im budkę 
lęgową, w której przezimują, a wiosną będą 
składać w niej jaja. Z pewnością będzie to czyn 
godny podziwu.

Artykuł ten będzie głównie poświęcony 
wróblowi zwyczajnemu, który zostaje z nami 
na zimę.

Wróbel zwyczajny jest ptakiem, który w 
naszym kraju jest objęty ścisłą ochroną gatun-
kową, a mało, kto o tym wie. Pochodzi z rodzi-
ny wróblowatych, żyje średnio około 10 lat. 

Nie wiem czy wiecie, ale we Wrocławiu 
działa fundacja ZYS zajmująca się, na co dzień 
leczeniem i rehabilitacją dzikich zwierząt. 
Miałam okazję zadać kilka panu Piotrowi Szy-
mańskiemu lekarzowi weterynarii, który na co 
dzień zajmuje się pracą w fundacji. A oto, co 
udało mi się dowiedzieć w krótkim wywia-
dzie.

MAJA NAPOLSKA
Uczennica klasy Va

Co w trawie piszczy?

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
To wyjątkowy czas. Zawsze przypadają one na 
25 grudnia. 

Boże Narodzenie to święto religijne 
upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa.  
W Polsce ma bardzo długą tradycję. Święto-
wanie Bożego Narodzenia poprzedzone jest 
Wigilią (24 grudnia), której najważniejszym 
momentem  jest uroczysta kolacja, tradycyjnie 
spożywana w gronie rodziny i przyjaciół.

Święta Bożego Narodzenia to radosny 
czas pełen szczęścia, pokoju i miłości. W tym 
czasie zawsze towarzyszy nam niezwykły na-
strój.

Zapytałyśmy się około pięćdziesięciu 
uczniów z naszej szkoły jak spędzają święta. 
Każdej z tych osób zadałyśmy po 6 pytań.

Podsumowując, większość uczniów na-
szej szkoły lubi Święta Bożego Narodzenia. 
Każdy czeka na spotkanie rodzinne przy wigi-
lijnym stole, na łamanie się opłatkiem i życze-
nia. Wszyscy nie mogą doczekać się podarków 
leżących pod choinką. Ale należy pamiętać, że 
najważniejsze w świętach nie są prezenty, ale 
serdeczna atmosfera, rodzinne spotkania, ży-
czenia i pomoc drugiemu człowiekowi.

JUŻ NIEBAWEM BOŻE NARODZENIE

AMELIA KOPROWSKA
Uczennica klasy IVa

MILENA STOCHMIAŁEK
Uczennica klasy IVa
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Od ilu lat zajmuje się Pan dzikimi zwierzętami? 
Od ponad 25 lat. Zacząłem już w liceum. Po 
maturze studiowałem biologię i weterynarię. 
Moim hobby jest ornitologia – nauka zajmująca 
się badaniem biologii, oraz zwyczajów ptaków i 
sokolnictwo – rodzaj łowiectwa znany w Euro-
pie od XI wieku. Poluje się przy pomocy ułożo-
nych ptaków drapieżnych – sokołów, jastrzębi i 
orłów. Pomocnikiem jest także ułożony wyżeł. 
Obiema dziedzinami zajmuję się od lat liceal-
nych.

Czym zajmuje się fundacja ZYS?
Fundacja ZYS (to jest staropolska nazwa orła 
przedniego (Aquila chrysaetos) zajmuje się 
współpracą z palcówkami naukowymi badają-
cymi dzikie zwierzęta ptaki i ssaki objęte ochro-
ną gatunkową i zwierzęta łowne - to te, na któ-
re można polować. 

Jak my, jako zwykli mieszkańcy możemy po-
móc dzikim ptakom np. wróblom? Czy na bal-
konie można zawiesić budkę lęgową, aby wró-
ble mogły tam mieszkać, a może balkon to złe 
miejsce? 
Należy zminimalizować ujemny wpływ na śro-
dowisko, w którym te ptaki żyją. Ocieplenia 
budynków, podbitki dachowe to elementy, któ-
re eliminują przyjazne miejsca do gniazdowa-

Sama przeżyłam opiekę nad takim wró-
blem. Gdy go znalazłam z koleżanką Agatą w 
drodze powrotnej ze szkoły, był to jeszcze bar-
dzo mały ptaszek, który wypadł z gniazda naj-
prawdopodobniej przez swoją ciekawość. Na-
zwałam go Ćwirek i uwierzcie mi, opieka nad 
takim maluchem to trudne zadanie. Ćwirek, 
co chwilę był głodny, należało go, więc regu-
larnie karmić. Był też niesamowicie ciekawski 
i często wyskakiwał mi i uciekał z pudełka, w 
którym zrobiłam mu mieszkanie. Nie raz naja-
dłam się strachu, że uciekł za szafę albo jeszcze 
w inne miejsce. Na szczęście za każdym razem 
udawało mi się go odnaleźć. Byłam z nim, 
również u weterynarza, i dowiedziałam się, że 

nia dla wróbli domowych (Passer domesticus)  
i wróbli mazurków (Passer montanus). Oba ga-
tunki lubią ubytki w murze, szpary za rynnami, 
stare budki lęgowe dla szpaków. Można im po-
móc zakładając małe budki lęgowe, ale umiesz-
czone nisko, na wysokości od 2 m do 5 m. One 
same zaczynają się adaptować do zmienionych 
warunków wyskubując właśnie ocieplenia bu-
dynków, co niestety denerwuje ich właścicieli, 
ale mniejsza o nich.

Jak należy postąpić, gdy znajdzie się na swojej 
drodze pisklę np. wróbla?
Można w miarę możliwości spróbować je po-
nownie umieścić w gnieździe, jeśli wie się, gdzie 
ono jest. Jeśli takiej możliwości nie ma, trzeba 
skontaktować się ze specjalistą.

Jak pomóc dzikim ptakom mieszkającym w na-
szym najbliższym otoczeniu zimą?
Wedle opinii specjalistów biologów – ornito-
logów należy do minimum ograniczyć pomoc 
zimową dla ptaków. Wytłumaczenie jest pro-
ste – część z nich zginie – to prawda, która nie 
trafia niestety do świadomości ludzi. PRZEŻY-
JĄ NAJSILNIEJSZE, które mają najlepsze geny, 
które przekażą potomstwu. Ja właśnie optuję 
za tą opinią.

ma naciągnięte ścięgna, które łączą skrzydło  
z resztą ciała. Pani weterynarz nie umiała mu 
pomóc, zaproponowała, aby poszukać ośrod-
ków, które na terenie Wrocławia zajmują się 
opieką nad takimi ptakami. Nie było to łatwe, 
ale udało się. 

Z Wrocławskiego ZOO otrzymałam tele-
fon do fundacji, która zajmuje się leczeniem 
i rehabilitacją dzikich zwierząt ZYS Uniwersy-
tetu Przyrodniczego. Dzięki uprzejmości pana 
lekarza wet., wróbelek trafił pod fachową 
opiekę. I tak skończyła się moja przygoda z 
wróbelkiem Ćwirkiem, której nigdy nie zapo-
mnę.
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Patrycja wybrała pytony królewskie, bo 
nie są jadowite, a ich stosunkowo nieduże roz-
miary i niewielkie wymagania ułatwiają ho-
dowlę. Pytony nie rozdrabniają swojej ofiary, 
tylko połykają ją w całości. W górnej szczęce 
posiadają dwa rzędy zębów, a w dolnej tylko 
jeden. W czasie zjadania ofiary zęby nie służą 
do rozgniatania pokarmu tylko do przytrzy-
mywania ofiary. Zęby zaginają się do tyłu by 
pomóc przełknąć pokarm. Pytony trzeba kar-
mić szczurami hodowlanymi raz w tygodniu.  
Po wylince dwoma szczurami. Wylinka to 
zrzucanie skóry przez węża podczas rośnięcia. 
Podopieczni naszej koleżanki maja wylinkę co 
trzy miesiące. 

Opieka nad wężem nie jest trudna. Trze-
ba go karmić i utrzymywać stałą temperaturę 
ciała zwierzęcia. Wielkość terrarium węża zale-
ży od jego długości. Powinno być wyposażo-
ne w duży basen z wodą, gałąź do wspinaczki, 
dwie lampy: jedną z białym światłem dzien-
nym i drugą o świetle czerwonym zapalaną  
w nocy. Węże Patrycji lubią głaskanie po kar-
ku, natomiast nie lubią głaskania pod głową  
i po ogonie. Na ogół węże są szorstkie i ciepłe, 
ale są śliskie po kąpieli, natomiast zaraz po 
wylince są miękkie. Na hodowanie pytonów 
królewskich potrzebne jest zezwolenie. Patry-
cja ma dwa pytony, ale na tym nie poprze-
staje. Ma zamiar sprawić nowego towarzysza 
swoim wężom, a mianowicie osobnika z ga-
tunku boa dusicieli.

Nie taki diabeł straszny, jak go malu-
ją - węże nie są strasznymi potworami, które 

Często mówi się, że charakter człowieka 
odzwierciedla jego pupil. O hodowcach kotów 
mówi się, że to indywidualiści, którzy cho-
dzą własnymi ścieżkami. Miłośnicy psów to 
ludzie bardziej otwarci i towarzyscy, choć są 
też wyjątki od reguły. Często mówi się też, że 
właściciel upodabnia się do swojego psa. Czy 
z innymi pasjonatami zwierząt też tak jest? 
Czy hodowcy jadowitych pająków i skorpio-
nów są naprawdę niebezpieczni i mogą kogoś 
ukąsić? Co może skłonić kogoś do opieki nad 
wężem? Dziś spróbuję odpowiedzieć na te py-
tania.

Węże są bardzo rzadko spotykane w na-
szych domach, dlatego tak mało o nich wie-
my, więc na początek kilka słów o tych zwie-
rzakach. Węże są beznogimi gadami o długich, 
smukłych ciałach pokrytych łuskami przybie-
rającymi różne kolory. Kręgosłup węża za-
wiera więcej kręgów niż w przypadku innych 
zwierząt i jest on bardzo giętki co pomaga mu 
w pełzaniu. Większość węży jest jajorodna. 
Ale tylko niektóre z nich opiekują się złożo-
nymi jajami do momentu wylęgnięcia się z 
nich młodych. Węże mogą żyć w dwóch śro-
dowiskach: lądowym i morskim. Nie zależnie 
od miejsca występowania te gady są wężami 
jadowitymi lub dusicielami. 

Jest w naszej szkole zwykła dziewczyna, 
taka jak inni: spokojna i miła, a jednak należy 
do nielicznego grona hodowców węży. Ma na 
imię Patrycja i uczęszcza do klasy Va. Patry-
cja ma gady od pół roku. Węże są dwa: jeden 
samiec i jedna samica. Samica nazywa się Cy-
colina i mierzy 120cm, a samiec to Ferdynand  
i mierzy 85cm długości. 

Kącik przyrodniczy
co ciekawego u nas w domach

wąż
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HANNA MOSZCZAŃSKA
Uczennica klasy Va

zabijają wszystko co napotkają. Atakują tyl-
ko wtedy gdy są głodne lub czują się zagro-
żone. Możemy trzymać je w domu jak psa 
czy kota. Wymagają tylko większej ostroż-
ności i opanowania. Nie oceniajmy nikogo 
i niczego po wyglądzie. Wielu ludzi jednak 
tak robi i to dlatego istnieje tyle błędnych  
i krzywdzących opinii o wężach.

• największym wężem na świecie jest 
anakonda
• do najgroźniejszych węży należy ko-
bra królewska
• najbardziej jadowity wąż to australijski 
wąż tygrysi
• pyton siatkowy może osiągać ponad 
10m długości i 100kg wagi
• najszybszym wężem jest mamba czar-
na. Może poruszać się z prędkością 
przekraczająca 20km/h. 

• w razie zagrożenia pyton królewski 
zwija się w kłębek, czemu zawdzięcza 
swoja angielską nazwę Ball Python
• wąż Eskulapa to największy wąż ży-
jący na terenie Polski i Europy, niestety 
jest na skraju wyginięcia
• wąż Eskulapa jest symbolem lekarzy i 
farmaceutów
• w kulturze od dawien dawna wąż jest 
wcieleniem zła

Ciekawostki

być problem – którą bluzkę włożyć? Tę żółtą 
czy tę różową? Problem z głowy! Wiadomo  
– tę zieloną! Same plusy. 

Nasze mundurki i tak wyglądają przecież 
lepiej niż mundurki naszych dziadków czy ro-
dziców. Skoro mamy nosić dumnie mundurki, 
to pomogę wam dobrać jakąś fajną część dol-
nej garderoby. 

Dziewczyny mogą ubrać gładkie jeansy, 
leginsy z kwiatowym motywem, rajstopy i ja-
kąś fajną spódniczkę. Za to chłopcy mogą przy-
wdziać ciemne, czerwone, zielone jeansy lub 
szare albo i spodnie dresowe, według uznania. 
Nic pstrokatego, wygniecionego i poplamio-
nego nie jest wskazane. 

Mile widziany jest u wszystkich do-
bry humor oraz czysty i schludny wygląd.  
Więc głowa do góry, nośmy dumnie nasze 
mundurki!

Mundurki w szkołach pojawiły się już 
bardzo dawno temu. Zostały one jednak na ja-
kiś czas wycofane, ale i tak wróciły. Najpraw-
dopodobniej mundurek wrócił. aby ujednoli-
cić stroje uczniów i też po to, aby wszyscy czuli 
się sobie równi. W sumie to ma sens. 

Nasi dziadkowie i rodzice musieli cho-
dzić w granatowych fartuszkach z białym koł-
nierzykiem i tarczą szkoły. Nie wyobrażam so-
bie nas w “takim czymś”. 

Spytałam uczniów, czy podobają się im 
nasze mundurki. Większość kolegów i kole-
żanek powiedziała, jak się domyślacie, że im 
się nie podobają, ale wielu powiedziało, że 
mundurki są ok. Ja też myślę, że są ok, na-
wet więcej niż ok. Przecież to tylko najlepsze 
szkoły mogą mieć mundurki. Pomyślcie, nie 
trzeba się zastanawiać, co na siebie włożyć!  
A przecież dla niejednej dziewczyny to może 

SAMANTA SZCZYRBA
Uczennica klasy VIcMUNDUREK WCZORAJ I DZIŚ



Humor

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół 
zastawiony, czekają tylko na pierwszą gwiazd-
kę. Oczywiście przy stole jedno dodatkowe, 
puste miejsce. Nagle pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie 
miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste!

Co ma wspólnego jesień z łyżką???
Odpowiedz: je-sie-nią

- Kupiłeś już coś pod choinkę?
- Tak, stojak.

Rozmawiają koledzy po pracy: 
- Jak minęły święta? 
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagra-
niczne dania. 
- A jakie? 
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, 
pierogi ruskie i sznycle z kapustą włoską.

JAN PELTZ
Uczeń klasy VIc


