
 

 

ć Należy przestrzegać następujących zasad: 

W numerze: 

 Wiosna tuż, tuż 

 Wolontariat 

 Twórczość ze szkolnej ławy. Sukces Kuby. 

 Wiosenny tryb życia 

 Tacy właśnie jesteśmy 

 Wioska w mieście 

 Ciekawostki o Francji 

 Mieszkańcy Birmy 

 Jak uczą się na Ukrainie 

 Zagrożenie związane z Internetem 

 Skarby z Janowa Podlaskiego 

 W terenie na koniu 

 Ciekawostki o koniach 

 Przewodnik po przeszkodach w skokach 

 Zwierzęta znane i lubiane 

 Martina Stoessel i Jorge Blanco 

 Twoja przyszłość 

 Wiedza bezużyteczna 

 Humor 

 

 

Witajcie Kochani! 

Nadeszła! Wreszcie przyszła 
wyczekiwana od tak dawna WIOSNA. Cieszymy się 
razem z Wami i przedstawiamy wszystkim nowy, 
wiosenny numer „Infusia”. Mamy nadzieję, 
że spodoba się Wam tak bardzo, jak nam praca nad 
jego powstaniem.  

Wiosny można szukać np.: podczas spacerowania 
i rozglądania się wokoło, ale też można spróbować 
odnaleźć ją w sobie. Jeśli czujesz radość, energię 
i pogodę ducha, to znaczy, że wiosna już do Ciebie 
przyszła! 

Red. 
 

Wierszyki o wiośnie 

 „Wiosna” 

W kalendarzu wiosna nastała. 
Za oknem śnieg wciąż pada. 
Ironia losu bywa jak zniewaga. 

Wiosna porą roku bywa. 
Jednak nie zawsze jest o nas troskliwa.  
Nie zawsze bywa tkliwa i urodziwa. 

Nieważne, kiedy ważne, że niebawem,  
ujrzymy wiosnę z jej kwitnącym kwiatem,  
A tuż po nim przywitamy się z latem. 
 
Każda pora roku jest pełna radości,  
lecz wiosna bywa ostoją w miłości.  

Na podstawie: Najpiękniejsze wiersze 
Ola kl.6c 
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Zaczynamy naszą działalność: 

Od stycznia w naszej szkole działa wolontariat pod opieką 

bibliotekarek: Wioletty Furgalińskiej i Małgorzaty Nocoń. 

W projekcie biorą udział uczniowie klas 4-6 w składzie:  

- Beata Habryka kl. 6c 

- Klaudia Łatka kl. 6a 

- Olga Michalik kl. 6c 

- Klaudia Orlicka kl. 6b 

- Łukasz Poczęsny kl. 5a 

- Dominika Spyra kl. 6a 

- Patrycja Suska kl. 6c 

- Agnieszka Wojdyła kl. 6b 

Pomocą również służy 

nam starszy kolega, brat naszej koleżanki - Adrian Suski kl. 

2a.G 

Jesteśmy mu wdzięczni za pomoc. 

Nasze działania będziemy opisywać na stronie 

internetowej: http://bukownopomaga.bloa.pl  

Blog weźmie udział w konkursie. Trzymajcie za nas 

kciuki i czytajcie bloga. Przy okazji polubcie nas na 

Facebooku: Biblioteka Szkolna Bukowno. 

Jest to projekt współfinansowany przez Szwajcarię, 

Fundację BO WARTO pt. ,,Lepszy świat przez Wolontariat”. 

Bierzemy udział w organizacji, ponieważ pomagamy 

mieszkańcom Bukowna i szkolnej bibliotece. 

Wolontariat w szkole to wspaniała działalność, pokazuje 

młodzieży, że pomaganie jest fajne! 

Beata Habryka kl. 6c 

Sukces Kuby z 4a 

Bardzo nam miło przekazać informację, że nasz kolega 
Kuba Skowron uzyskał 2 miejsce w 28 Ogólnopolskim 
konkursie literackim „Twórczość ze szkolnej ławy” za 
opowiadanie, które publikujemy poniżej. Wyróżnienia 
otrzymali również: Małgosia Ryter kl. 4a, Daria Niedziela kl. 4b, 
Klaudia Klimas kl. 4b, Justyna Curyło kl. 4b, Julia Cieślik kl. 5a, 
Beata  Habryka kl. 6c. 

Gratulacje! 

„Twórczość ze szkolnej ławy” 

Matrony, czyli najsympatyczniejsze kury na świecie. 

„Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma, 

A ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa”. 

O nie, nie dla mnie są takie pupile, bo ja w domu, to tak 

naprawdę na podwórku hoduję dziewięć 

kur: pięć czerwonych, jedną białą i trzy 

czarne. Niektórzy uważają, że to moje 

hobby jest dziwne, a inni, że niezwykłe.  
Moje podopieczne to najpospolitsze 

kury jajeczne. Mieszkają 

w nowoczesnym kurniku, który budowałem razem z moim 

dziadkiem. Pierwsza część tego domku to sypialnia, gdzie 

znajdują się grzędy, na których śpią, druga, ta ważniejsza to 

otwierana na zewnątrz skrzynia z dwoma gniazdami, czyli 

miejscem do niesienia jajek. Każda kura, gdy zniesie jajko, to 

bardzo głośno gdacze, chwali się. Codziennie „matrony”, 

bo tak je nazywamy, wychodzą do swojego wybiegu i dziobią 

trawę oraz jedzenie, które im przygotowuję. Najbardziej lubią  

 

 

makaron z pokrzywami okraszony skwarkami, ale 

również karmię ich kukurydzą i pszenicą. 

Uważam, że to, co robię, jest bardzo dobre 

i pożyteczne. W zamian za opiekę nad moimi 

kurkami dostaję codziennie kilka świeżuteńkich 

jajeczek. 

A teraz opowiem Wam pewną niezwykłą, ale 

prawdziwą historię, która przydarzała się moim 

podopiecznym. 

Pewnego, słonecznego poranka kury, jak co 

dzień wyszły z kurnika na podwórko. Miały 

przygotowane jedzenie i wodę. Biegały spokojnie po 

zagrodzie. Ja tymczasem jadłem śniadanie 

i usłyszałem głośne i przeraźliwe gdakanie moich 

kur. Wybiegłem z domu i ku mojemu zdziwieniu 

zobaczyłem ogromnego lisa z rudą kitą, który na 

mój widok wcale nie uciekał. Prawdę mówiąc, 

trochę się bałem, więc wspólnie z dziadkiem 

pobiegłem do wystraszonych kur. Niestety chytry lis 

porwał jedną, a drugiej nadgryzł nogę. Pozostałe 

bardzo się bały i pobiegły, czym prędzej do kurnika. 

Przepędziliśmy tego intruza daleko, a moje 

ukochane kurki przestały się bać. Jednak po paru 

dniach pojawił się ponownie, ale na szczęście nie 

ukradł już żadnej. Spacerowałem po podwórku 

i dzięki temu wystraszył się i nie wszedł do zagrody. 

Lis, być może ten sam, pojawia się na terenie 

naszego miasta, mój dziadek widział go już parę 

razy. Od tamtego, pamiętnego dla mnie czasu kury 

zamykamy wczesnym popołudniem, a otwieramy 

dość późno, bo dopiero około dziewiątej rano. 

Babcia często obserwuje zagrodę, ponieważ lis jest 

bardzo sprytnym zwierzem i zawsze wraca do 

miejsca z ulubioną dla niego przekąską. Mam 

nadzieję, że ten mój największy wróg nie pojawi się 

już nigdy w zagrodzie kolorowych ptaków. 
 

Jakub Skowron kl. 4a 

Twórczość własna 

Tajemnicze znalezisko 

 
Dawno, dawno temu Ania, 

Małgosia, Łukasz i Piotr bawili się w 

ruinach zamku. Nic szczególnego się 

nie działo lecz po minucie usłyszeli 

dziwne dźwięki. Ania i Małgosia 

postanowiły iść na górę i to sprawdzić,  

a chłopcy mieli szukać na dole. Niestety nikt nic nie 

znalazł, ale znowu usłyszeli ten dźwięk. Dobiegał z 

piwnicy. Gdy tam weszli, zobaczyli piękne jeziorko 

z żabkami i złotymi rybkami. Każda rybka 

postanowiła spełnić ich jedno życzenie.  

Gdy Gosia miała wypowiedzieć 

życzenie, nagle ruiny zamku i jeziorko 

znikło. 

To była tylko ich wyobraźnia. 

Ania Trojanowicz kl. 4a 



 

 

 

Wiosna, Wiosna, Wiosna … ach to Ty! 
Wiosenny czas to przede wszystkim zabawy 

na świeżym powietrzu: długie spacery. 

Wiosna to też kwiaty, drzewa i zieleń. 

Dzisiaj o tym opowiem. Mam dla Was 

kilka krótkich podpowiedzi na tematy 

ogrodnicze: np. o „lekarzu” ogrodowym, 

przechowywaniu zbiorów czy przycince drzew. 

„Lekarzem” ogrodowym jest … czosnek. Czosnek to jeden 

z najskuteczniejszych ekologicznych „strażników” upraw. 

Jego specyficzny zapach sprawia, że większość szkodników 

omija zasadzone nim pola. Przechowywanie zbiorów to 

bardzo ważna sprawa, trzeba im zapewnić odpowiednie 

warunki. Świeżo zebrane owoce lub warzywa należy 

poukładać równo (nie rzucać, bo szybciej zgniją) 

w drewnianej skrzynce, aby miały przepływ powietrza. 

Zbiory muszą leżeć w zacienionym miejscu. Drzewka 

owocowe wymagają przycinki. Należy delikatnie obciąć 

gałązki starsze ( kilkusezonowe), najlepiej małymi 

sekatorami. Corocznie po zebraniu plonów drzewka 

muszą zostać „odnowione”, czyli przycięte. To 

kilka prostych rad , co do pracy w ogrodzie lub 

sadzie. Pamiętaj o nich, gdy bierzesz się za 

prace ogrodnicze!  

Napisała Beata Habryka kl. 6c 

Na podstawie: www.srebrni.pl 

 

Rośliny 

 
Rośliny - wykorzystują energię promieniowania 

słonecznego za sprawą barwników 

asymilacyjnych. Zdarzają się wśród 

roślin są także organizmy cudzożywne - 

pasożytnicze. Umożliwiają one im 

oddychanie, odżywianie, wzrost 

i rozwój. Proces fotosyntezy prowadzą 

dzięki chloroplastom, które zawierają chlorofil. 

 

Na podstawie ,,Wikipedii’’ 

Patrycja Suska kl. 6c 

 

Wiosenny tryb życia 

 

Aby utrzymać dobrą kondycję wiosną, trzeba dbać 

o siebie i prowadzić aktywny tryb życia. Zdrowy tryb życia 

nie przestaje być modny, ale co sezon dochodzą inne 

pozycje, które zyskują popularność. W tym roku na stole 

będzie na pewno rządzić sałata we wszystkich 

odmianach, im bardziej różnorodna, tym lepiej! 

Do tego klasyczny sos winegret i gotowe. 

Na naszej liście zakupowej powinna znaleźć 

się bogata w beta karoten i witaminę A – marchewka. 

Połączona w formie surówki ze startymi burakami albo 

upieczoną z azjatyckimi przyprawami będzie idealna, jako 

przekąska między posiłkami. Nie przestają być na topie 

również szparagi, szczypiorek, szpinak oraz zielony 

groszek.  
Na podstawie www.blog.pl 

Patrycja kl. 6c 

 

Słowa samej prawdy, a mało 

spotykane… 

 
Mój artykuł to zbiór pięknych słów samej prawdy, 

czyli cytatów o tematyce prawdy i miłości: 
 

„Niech, na co dzień towarzyszy nam świadomość, 

że żądając prawdy od innych ,sami musimy żyć 

prawdą.” 

Ks. Jerzy Popiełuszko 
 

„Człowiek, który nie boi się prawdy, nie musi 

obawiać się kłamstwa.” 

Thomas Jefferson 
 

,„Kto nikogo nie kocha, sam niczyjej nie zazna 

miłości.” 

Demokryt 
 

„Szukam cię – a gdy cię widzę, udaję, że 

nie widzę. 
 

Kocham Cię – a gdy cię spotkam, udaję, 

że cię nie kocham  
 

Zginę przez ciebie – nim zginę, krzyknę, że ginę 

przypadkiem…” 
 

Kazimierz Przerwa – Tetmajer, Szukam Cię… 
 

„Jeśli chcesz być kochany, kochaj sam…” 

Seneka 
 

Na podstawie: „Mała Księga Cytatów” 

Magdalena Wojdakowska - Beata Habryka 6c 

 

Tacy właśnie jesteśmy…  
 

Tacy właśnie jesteśmy… A właśnie, jacy? 

Naprawdę nikt nie wie do końca, co kryje dusza 

człowieka, a tym bardziej nastolatka. Codziennie 

słyszymy tysiące krytycznych opinii pod własnym 

adresem. 

- Jak ty wyglądasz? – krzyczy mama.  
- Co tak późno?! – niepokoi się babcia. 

- Znów każesz mu na siebie czekać! – 

że zgrozą mówi ojciec. 

Te pytania zna zapewne każdy 

uczeń. Nasi rodzice często martwią się 

o nas. Choć zdajemy sobie sprawę, że to jest po 

prostu silna rodzicielka miłość, potrafimy 

wypowiedzieć kilka przykrych słów… A potem 

żal i niewczesne przepraszam. Nastolatki różnią 

się między sobą nie tylko charakterem, ale 

i upodobaniami. Jedni lubią tańczyć, a inni łowić 

ryby. Podobnie jest z zainteresowaniami 

muzycznymi.  

No cóż, jesteśmy, jacy jesteśmy. Lepsi czy 

gorsi, odważni czy zamknięci w sobie, ale wszyscy 

zasługujemy na miłość i szacunek. Każdemu z nas 

należy dać szansę, by zaznać swobody, wolności 

i szczęścia          

Ola kl. 6c 



 

 

 

Wioska w mieście 
 

Jedynym z ulubionych miejsc mieszkańców Dublina  

jest Howth – dzielnica znana z  malowniczych plaż, portu 

z jachtami, latarni morskich oraz szlaków wiodących po      

klifach. Choć to zaledwie 15 km od centrum stolicy, poczuć 

się tu można jak w  rybackiej wiosce. Restauracje oferują 

duży wybór ryb, owoców morza i wspaniały widok na 

zatokę. Wędrując ścieżkami wzdłuż klifów można podziwiać 

panoramę Dublina i port, a nawet spotkać olbrzymie foki. 

Podmorska kolejka z  Dublina  

pozwala dotrzeć do Howth w 20 minut. 

 

Na podstawie czasopisma „Poznaj świat”  

 Maciek Mosiej kl. 4a 

 

 

 

 

 

Ciekawostki o Francji  
 

Najważniejszym świętem narodowym jest dzień  

14 lipca, który upamiętnia zburzenie Bastylii w 1789 r. 

 Symbolem  republiki jest Marianne, czyli 

Wolność, przedstawiana alegorycznie jako kobieta w 

czapce frygijskiej. Można ją zobaczyć np: na znanym 

obrazie autorstwa E. Delacrioix „Wolność wiodąca 

lud na barykady”.  

 

Francja jest najczęściej odwiedzanym 

krajem na świecie. Rocznie odwiedza ją 

prawie 100 mln turystów.  

 

Francuzi na ogół niechętnie uczą się języków obcych. 

Ciężko cokolwiek załatwić w porze przerwy w urzędzie, 

banku czy biurze, gdyż mało kto wtedy pracuje, wszyscy 

natomiast siedzą w kawiarniach. 

 

 Na podst. „Victoria” Red. 

 

Azja/Birma 

Mieszkańcy stanu Szan - Szanowie stanowią 
najliczniejszą birmańską mniejszość. Kiedyś posiadali 
własne państwo. W 1989 roku, kraj nazywany przez 
angielskich kolonizatorów Birma, zmienił nazwę 
na Związek Myanmar. Zostało to zaakceptowane przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych. Kraj ten leży 
w południowo – wschodniej  Azji, ludność liczy 

ok. 50 miliardów mieszkańców.  

Na podstawie miesięcznika „Poznaj 
świat” - Oliwia Litwinczuk kl. 4a 

 

 

 

Pouczyć się… 

Może jeden z Was jest lepszy z  

polskiego, a drugi z przyrody?! Możecie 

sobie pomóc! Tylko pamiętajcie, że pomoc 

przyjacielowi nie polega na odrabianiu 

za niego pracy domowej! 

Na podstawie gazety: „Victor Junior” Angela kl. 4a 

Jak uczą się na Ukrainie? 

Ukraińskie dzieci, podobnie jak polskie, rozpoczynają 

szkołę podstawową w wieku siedmiu lat. Szkoła podzielona 

jest na etapy edukacyjne. Szkoła elementarna to klasy 

od pierwszej do czwartej. Szkoła niższa średnia – od piątej 

do dziewiątej oraz wyższa średnia – 

od dziewiątej do dwunastej. Jest to system 

zaledwie orientacyjny, bo znowu podobnie 

jak w Polsce – ten system realizują szkoły 

różnego typu np. licea, gimnazja czy 

kolegia. 

Na Ukrainie mieszka wiele 

mniejszości narodowych, więc oprócz szkół, 

w których uczniowie uczą się po rosyjsku 

lub po ukraińsku, są tam również szkoły realizujące program 

w języku danej mniejszości np. po polsku lub po rumuńsku. 

Dzieci, oprócz języka mniejszości i języka ukraińskiego, uczą 

się jeszcze jednego języka nowożytnego, najczęściej 

angielskiego. 

Edyta 6c 

Co z ocenami? 

Na Ukrainie obowiązuje 

dwunastostopniowa skala ocen, gdzie oceny 

od „ dziewiątki” do  „dwunastki” są 

najlepsze. To też może się w najbliższych 

latach zmieni. Najwyższą oceną ma być w tym projekcie 

„dziesiątka” 

Edyta kl. 6c 

Zagrożenia związane z Internetem 
 

Fundacja „Dzieci niczyje” istnieje od 1981 r. jest 

organizacją pozarządową, której celem jest ochrona dzieci 

przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, 

ich rodzinom i opiekunom.  

W ramach programu Fundacji 

„Dziecko w sieci” na stronach 

internetowych występują kreskówki 

w polskiej wersji językowej  

pt. „Owce w sieci”.  Ich celem jest edukacja na temat 

zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, 

telefonów komórkowych i innych technologii. Kreskówki 

odwołują się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. 

Występują w nich postacie: mądry Baca, naiwny Jasiek, 

dzielny Gajowy, niewinne owce, barany i złe wilki. 

Zakończenie każdej bajki zawiera morał, mówiący jak 

uniknąć zagrożeń. 

Na podstawie stron internetowych: Red. 



 

 

 

Skarby z Janowa Podlaskiego 

Hodowla koni w Polsce ma 

wielowiekową tradycję. Najstarszą 

stadninę założono w 1817 r. we wsi 

Wygoda koło Janowa Podlaskiego. Dziś 

jest ona nie tylko najstarszą państwową 

stadniną koni w naszym kraju, ale też jedną 

z najsłynniejszych na świecie! Hoduje się w niej głównie 

konie czystej krwi arabskiej. 

Na podstawie gazety: „Victor Junior” 

Angela kl. 4a 

W terenie na koniu 

Uwaga! Zakaz wjazdu! Nawet jeśli nadleśnictwo jest 

gościnne, to trzeba pamiętać, że nie wszędzie można wjechać 

konno. Wierzchowce wraz z jeźdźcami nie mają wstępu na 

tereny, na których pozyskuje się drewno, padają ścięte 

drzewa z pracujących maszyn. Miejscami zakazanymi dla 

koni są również uprawy młodych sadzonek oraz rezerwaty, 

gdzie ważny jest spokój  zwierząt i bezpieczeństwo roślin. 

O czym pamiętać podczas jazdy w lesie 

1. Dostosuj terapię do swoich umiejętności. 

2. Musisz mieć oczy szeroko otwarte. W lesie jest wiele 

rzeczy i odgłosów, które mogą spłoszyć konia, np. trzask 

łamanych gałęzi czy dźwięk wydawany przez zwierzęta. 

3. Nie galopuj po drodze, której nie znasz. Na drodze mogą 

się pojawić nieoczekiwane przeszkody: przewrócone 

drzewa czy gałęzie. Możesz też się natknąć na 

spacerowiczów czy rowerzystów. 

Ciekawostka 

W polskich lasach żyją jeszcze dzikie konie. To 

oczywiście koniki polskie z rezerwatu Stacji Badawczej PAN 

w Popielnie. Obserwowanie ich na wolności, gdy 

przedzierają się przez leśne ostępy, to niesamowity widok. 

Julia Lekston kl. 4a 

 

Najdłuższy rajd 

Na końskim grzbiecie odbył się rajd na dystansie 

16 tysięcy km z Buenos Aires do Nowego Yorku. 

Dokonał tego jeździec  Aimé Félix Tschiffely i jego 

dwa konie Crillos: Mancho i Gato. 

Maszerował przez pustynie, stepy, dżunglę, wysokie 

góry. Aby nie przeciążyć swoich podopiecznych, 

długodystansowy jeździec dosiadał raz jednego, raz  drugiego 

konia. 

 

Na podstawie: „W siodle” 

Julia Lekston kl. 4a 

  

 

Szybki jak rakieta 

 Ogier Big Racket (z ang. Duża 

Rakieta) na torze wyścigowym 

w Meksyku cwałując, osiągnął prędkość 

70 km/h, to jest w zawrotnym tempie, biorąc pod uwagę, że 

średnia prędkość konia w galopie to 30 km/h.  
 

Podkuty milioner 
 

Gniady wałach imieniem E.T. 

(wymawiaj; i-ti). W całym swoim życiu 

wygrał wiele nagród na łączną sumy 3,2 miliona euro (ponad 

12 milionów złotych). W wieku 17 lat odszedł na zasłużoną 

emeryturę, pozostając jeszcze długo sprawnym i silnym 

biegaczem. 

 

Największy na świecie koń rasy 

Shire Horse 
 

 Urodził się w 1846 roku i nadano mu 

imię Suryrson. Wtedy jeszcze nikt nie 

wiedział że Saryrson będzie największym koniem świata. 

Mierzył w kłębie 2,19 metrów i ważył 1524 kg. Tyle, co dwa 

małe cuda!                  
 

Przewodnik po przeszkodach w skokach 

Przeszkoda stacjonarna to kilka drągów umocowanych 

jeden nad drugim. Dzięki stabilnym słupkom z otwartymi 

można regulować ilość oraz wysokość poprzeczek. 

Najczęściej poprzeczki pomalowane są na intensywne 

kolory. 

Przeszkoda Cavaletti, zwana również kozłem, to niska 

przeszkoda z drągów ułożonych na krzyżaku. Stanowi ona 

przygotowanie do wyższych skoków. Konie często muszą je 

pokonywać w wolniejszych chodach (kłus, stęp), także 

w ilości zwielokrotnionej, kiedy poprzeczki  leżą prawie na 

ziemi. 

Mur to przeszkoda pionowa o solidnym wyglądzie. 

Zbudowana jest jednak z lekkich bloków, które łatwo można 

potrącić / strącić. Najgorsze dla jeźdźca i dla konia jest to, 

iż nie wiedzą, co czeka na nich za murem. 

Przeszkoda podobna do muru jest żywopłot. Tu nie 

można niczego strącić, ale łatwo zahaczyć kopytem o listek. 

Przestrzeń za żywopłotem, podobnie jak za murem jest 

tajemnicą i trzeba być gotowym na wszystko.  

Triple bur to trudna przeszkoda składająca się z trzech 

rzędów drągów, umieszczonych na rosnącej wysokości. 

Najniższy stopień znajduje się od strony najazdu, co 

odpowiada naturalnemu kształtowi końskiego ciała w skoku. 

Sposób punktacji skoków: 

- strącenie poprzeczek – 4pkt. karne 

- pierwsze nieposłuszeństwo – 4pkt. karne 

- jedna noga w wodzie lub ślad po stronie zeskoku - 4pkt. 

karne. 

- drugie nieposłuszeństwo, upadek lub przekroczenie 

podwójnego limitu czasu oznaczającą dyskwalifikację. 

 

Na podstawie: „Jessy”  Julia Lekston kl. 4a 

 



 

 

 

Zwierzęta – to królestwo 

obejmujące wielokomórkowe 

organizmy cudzożywne.  

Są największym i najbardziej 

zróżnicowanym gatunkowo 

królestwem organizmów. Największą 

grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich 

owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupę zwierząt są 

kręgowce, wśród nich są ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, 

do których należy również człowiek. 

Na podstawie: „Wikipedii” Patrycja Suska kl. 6c 

 

Renifer 

Sierść renifera może mieć różne 

ubarwienie – od ciemnobrązowego do 

białego. Zaokrąglone uszy są ukryte w 

futrze, dzięki temu nie marzną. Poroże 

dorosłych reniferów jest duże i rozłożyste. 

Nozdrza są dość duże. Znakomity węch ułatwia 

wyszukiwanie pożywienia pod grubą warstwą śniegu. 

Samiec ma na szyi długą, wełniastą, jasną sierść zwaną 

brodą. Silne nogi zakończone są dłuższymi, szerokimi 

racicami. W lecie ułatwiają one chodzenie po rozmiękłej 

ziemi, a zimą po lodzie i głębokim śniegu. Służą do 

rozkopywania zlodowaciałej pokrywy. Futro składa się  

z dwóch warstw. Pod zewnętrznymi długimi włosami 

rosną krótsze, przypominające puch. Dzięki temu sierść 

jest lekka i doskonale chroni przed wodą. Białawy krótki 

ogon ma od 7 do 20 centymetrów długości. 

Mała ciekawostka: choć młody renifer od 

pierwszych dni życia przyzwyczajony jest do trudów 

wędrownego życia, przydaje mu się chwila odpoczynku.  

Na podstawie czasopisma „Zwierzaki” 

Małgorzata Ryter kl. 4a 

 

 

Mój przyjaciel pies 

 
Mój pies ma na imię Tomi        

i uwielbia jeść mięso, bawić się 

w bieganego. Lubi się kąpać 

i wychodzić na spacer. Bawi się 

zabawkami i uwielbia zabawy 

ze mną. Uwielbiam zajmować się 

psem. 

Wiktoria Kolka kl. 2b 

 

Ucho prawdę ci powie 
 

Pies merda ogonem, gdy się cieszy, kot ociera się 

o nasze nogi i mruczy, ale jak poznać, co czuje koń? Jaki 

ma nastrój? Obserwuj jego … uszy. Boję się! 

Przestraszony koń nastawia sztywno uszy, ma 

rozszerzone źrenice i napięte mięśnie. Zarówno uszy, jak 

i wzrok są skierowane na przedmiot, którego się obawia. 

Może nawet z jego powodu całkiem poważnie rozważać 

ucieczkę. Jestem zły! Koń, który kładzie uszy po sobie, 

jednocześnie odginając szyję do tyłu, jest zły 

i zdenerwowany. Uwaga! Niektóre konie mogą  

 

próbować ugryźć lub kopnąć (ustawiając się wówczas 

zadem do człowieka). Bardzo ciekawe! Koń to czujne 

zwierzę, które bacznie obserwuje otaczający je świat. 

Gdy coś mu się wydaje interesujące, stawia uszy „na 

sztorc”, odwraca się w stronę tego, co go zaciekawiło,  

i z uwagą się przygląda. Chce mi się spać… Senny lub 

zmęczony koń zwiesza smętnie głowę, uszy odchyla do 

tyłu i na boki, a także rozluźnia dolną wargę. Mam tyle 

energii! Kiedy koń jest pobudzony, wygina szyję w łuk, 

a uszy kieruje do przodu. Może się przy tym 

niespokojnie zachowywać, np.: chodzić w miejscu lub 

rżeć. 

Upominek dla konia 
 

Obsługujący  konie szybko poznają ich gust. Ty też 

łatwo się domyślisz, co sprawi Twojemu zwierzakowi 

największą radość. Na pewno prezent, którym będzie mógł 

się bawić, który pomoże mu się odprężyć lub ,który po 

prostu schrupie.   
 

Do zabawy na padoku 
 

Koń jest zwierzęciem, które nie lubi się nudzić ani nie 

lubi być sam, za to chętnie się bawi. Wystarczy – gdy jest 

na padoku – dać mu specjalną piłkę, a z pewnością się nią 

zainteresuje ( no chyba, że  w pobliżu będzie świeża trawa).  

Poobserwuj, jak Twój wierzchowiec się bawi nową zabawką, 

bo to może być fantastyczny spektakl. Konie piłki wąchają, 

gryzą, podnoszą, podrzucają, ssą, a nawet czasami bawią się 

w piłkarzy i ją … kopią. Piłka ma specjalny uchwyt, który 

ułatwia zwierzęciu te wszystkie igraszki, w dodatku jest 

wykonana z grubej gumy, więc nawet, jeśli wpadnie w błoto, 

bez problemu można jej użyć. Jeśli Twój pupil taranuje 

ogrodzenia, przewraca elastyczne pastuchy, ogólnie na 

padoku jest bardzo aktywny, na pewno mu się spodoba 

wypełniony wodą worek. To fantastyczna zabawka, która – 

popchnięta lub kopnięta – zawsze się podnosi. Koń będzie 

przez całe dnie próbował ją powalić. 

Na nudę w stajni 

Gdy konie długo stoją w stajni, często się nudzą. 

To zaś może u nich powodować wyrobienie złych 

nawyków, takich jak np.: tkanie, czyli 

rytmiczne przestępowanie z nogi na nogę. 

Wszystkim zwierzętom w szczególności tym 

niecierpliwym, warto wymyślać zajęcia, które 

umilają im czas spędzony w stajni. Nietypowa, 

zawieszana na sznurku lizawka pozwoli zwierzakowi 

wypełnić czymś nudne godziny i sprawi mu trochę frajdy. 

Można je dostać w różnych smakach i zamontować 

w dowolnym miejscu w boksie. 

Do chrupania 

Większość jeźdźców, na co dzień rozpieszcza konia 

świeżymi marchewkami czy burakami. Na święta można 

jednak zaszaleć i sprawić mu pyszną przekąskę w postaci 

specjalnych smakołyków. Są naturalne i zdrowe, ale 

w kształcie serca pokażą, co czujemy do naszego 

podopiecznego. Żeby lepiej się poczuć. Masaż relaksujący 

sprawia przyjemność nie tylko ludziom – konie też 

zasługują na zabieg rodem ze SPA. Dlatego warto mieć 

w stajennej skrzynce szczotkę do masowania końskich 

grzbietów i mięśni. Masaż wykonany po ciężkiej pracy, 

trochę odpręży zwierzę. Przecież to mu się należy! 

Na podstawie czasopisma „W siodle” 

Julia Lekston  kl.  4a 



 

 

 

Martina Stoessel 

Martina Stoessel urodzona 

21 marca 1997 r. w Buenos Aires 

w Argentynie. Aktorka występująca 

w serialu Violetta. Gra główną bohaterkę - Violettę 

Castillo. Mimo, iż w serialu jest bardzo 

dziewczęca, w prawdziwym życiu 

preferuje rockowy styl. Jej najlepszą 

przyjaciółką jest Mercedes Lambre  

(serialowa Ludmiła). Jak sama mówi, 

najważniejsza jest dla niej jest rodzina 

i przyjaciele.  

Paula kl. 5b 
 

Jorge Blanco 
 

Jorge Blanco urodzony 19 grudnia 1992 r. 

w Guadalajarze. Meksykański piosenkarz i aktor. Gra Leona 

w argentyńskim serialu Violetta produkcji Disney Channel. 

Piosenki, które śpiewał to: 

„El Verano Termino” 

„Actuar Bailaar Cantar” 

„A Celebrar” 

„Ahi Estare” 

„Cuando toca la campana” 

„Unete a esta fiesta” 

“Voy por ti” 

“Podemos” 

“Ven y canta” 

“Nuestro Camino” 

“Entere Dos Mundos” 

“On Beat” 

“Luz camara accion” 

“Are you ready for the ride” 

“Salta” 

“Ser major” 

“Euforia” 

“Cuando mevoy” 

“Verde le lejos” 

 

Na podstawie: „Wikipedii” Paulina kl. 5b 

Twoja przyszłość 

Plastyk 

Można realizować się twórczo, robić to, co się 

naprawdę lubi. 

Najlepszą drogą do tego zawodu jest liceum 

plastyczne. Tak czy tak trzeba bardzo dużo rysować 

i malować. Przed egzaminem na ASP musiałbyś przedstawić 

własne prace. 

Ciężko jest zrobić karierę w sztuce. Obrazy i rzeźby 

niełatwo się sprzedają. Pracując wyłącznie w tym zawodzie, 

trudno się utrzymać. 

 

Architekt wnętrz 

Architekt wnętrz to jeden z najlepiej 

płatnych zawodów. 

Historia i sztuka - to najważniejsze przedmioty dla 

przyszłego architekta. 

Pracując na zalecenie, nie można samemu decydować 

o wystroju wnętrz. Czasami trzeba schlebić kiczowatym 

gustom klientów. 

 Na podstawie: „Viktora” Ola kl. 6c 

Spacerkiem po historii gazet i czasopism 
 

Początków prasy należy szukać już w starożytnym 

Rzymie i Chinach. Jednak osiągnięcia starożytne nie miały 

wpływu na rozwój gazety europejskiej. 

Początki współczesnego światowego 

czasopiśmiennictwa sięgają, połowy XV wieku. Wielki 

wpływ na codzienne informacje znajdujące się w gazetach 

miały wielkie odkrycia geograficzne, rozwój handlu 

i rozkwit gospodarczy miast. 

W wieku XX rozwój prasy był 

jeszcze szybszy. Wolna prasa powstała 

dzięki demokracji.  
 

Prasa to ogromny rynek o zasięgu 

lokalnym, ogólnokrajowym lub 

światowym. Jest to również 

rozrywka   i  relaks.  

 

Beata Habryka kl. 6c 

Wiedza bezużyteczna 

Badania wykazały, że: 

 

 Im człowiek jest szczęśliwszy, tym mniej 

potrzebuje snu, by normalnie funkcjonować. 
 

 Sny często ujawniają uczucia, które są 

w nas ukryte lub stłumione.  

 

 Sny są od odzwierciedleniem naszej 

podświadomości, są naszą emocjonalną 

prawdą.  
 

 93% ludzi śmieje się jeszcze 

bardziej, gdy próbuje wytłumaczyć, 

z  jakiego powodu się śmieje.  
 

 Czekolada pomaga w nauce 

matematyki. 

 

 Psy mogą zrobić ponad 100 

różnych min.  

                                                               Iza  kl. 6c 

 



 

 

 

Trochę humoru, to nic strasznego… 
 

Rozmowa dwóch przyjaciółek: 

- Czy wiesz, kto mieszkał obok nas, kiedy byłam mała? 

- Nie, kto? 

- Mój sąsiad. 
 

Jasio: Co jest szczytem lenistwa?  

Mikołaj: Nie wiem. 

Jasio: Nie otworzyć oczu z rana. W ten 

sposób nie trzeba ich zamykać wieczorem! 
 

Brat: Dlaczego zakładasz rajtuzy na lewą stronę? 

Siostra: Bo z prawej mam dziurę. 
 

Lucek: Co to jest? Ma dwie ręce, plecy i cztery nogi?  

Olek: Nie wiem 

Lucek: Fotel! 
 

- Do kogo piszesz list? 

- Do siebie! 

- I co jest tam napisane?  

- Nie wiem. List przyjdzie za dwa, trzy dni! 
 

Syn: Mamo, skąd wiadomo, że marchewki są dobre na 

wzrok? 

Mama: A czy widziałeś kiedyś królika w okularach? 

 

Na podstawie:  „Ale kawał! 200 najnowszych dowcipów 

dla dzieci” Beata Habryka kl. 6c 

 

****** 

Jaki okrzyk potrafi obudzić rekina z poobiedniej 

drzemki? 

- Człowiek za burtą 

 

Krokodyl jest bardziej długi, czy zielony? 

- Bardziej zielony, bo taki sam jak długi, 

ale jeszcze po bokach. 
 

Dlaczego Ala ma kota?  

-Bo Sierotka Marysia. 
 

Co to jest ,,różniczka”? 

-Wynik z odejmowanka. 
 

Fryzjer pyta klienta: 

- Pan już u nas był?  

- Nie. Ucho straciłem na wojnie. 
 

Terrorysta przychodzi do fryzjera. 

- Co się stało Panu w ucho? 

- Źle połączyłem przewody i bomba wybuchła. 

- Proszę się nie martwić. To drugie zaraz ładnie dotniemy 

i wyrównamy! 

Olga kl. 6c 

 

Zagadki - wpadki 

 
Co je miś na kolację? 

- Pora na dobranoc. 

Gdzie najlepiej uczyć się pływać? 

- W wodzie. 

Jest dwóch łysych, który jest bardziej 

łysy? 

- Ten, który ma większą głowę 

Czemu blondynka otwiera jogurt 

w sklepie? 

- Bo na wieczku jest napisane „otwierać tutaj” 

 

Na podstawie „Victora” Red. 

 

**** 

Dlaczego orkiestra nie gra na moście? 

- A od kiedy most jest instrumentem? 

 

Jak długo żyje mysz? 

- Zależy od kota.  

 

Dlaczego niedźwiedź chodzi na futrze? 

- A widziałeś kiedyś niedźwiedzia w płaszczu 

przeciwdeszczowym? 

 

Czym się różni słoń od parawanu? 

- Parawanem się zasłonisz, a słoniem się nie 

zaparawanisz. 

Olga kl. 6c 
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