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Drodzy Czytelnicy!
Witamy Was w nowym roku szkolnym. Tegoroczna gazetka skierowana do wszystkich uczniów naszej szkoły
będzie publikowana na stronie internetowej.
Zachęcamy Was do dzielenia się swoimi pasjami, pracami plastycznymi i literackimi. Zgłaszajcie swoje
pomysły i chwalcie się sukcesami. Możecie je przekazywać do Pauliny Paluch i Wiktorii Piwowarczyk z klasy IV
lub opiekuna p. Joanny Bogackiej – Pająk.
W tym miesiącu przedstawimy m.in.: projekty widokówek z naszą szkołą zamieszczone w rubryce
pt. „Galeria prac”, a redaktorki pisma dzielą się z Wami swoimi pasjami
Zapraszamy do współpracy!
W galerii prac uczniowskich następnego numeru ukażą się portrety Świętego Mikołaja oraz projekty
świątecznych choinek. Zachęcamy także do napisania ciekawego listu do Świętego Mikołaja.
Prace prosimy oddawać do końca listopada.
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Paulina z Wiktorią wśród zwierząt
PSY
Beagle
Rasa angielskich psów gończych istniejąca w XIV wieku, używana do polowań w sforach na lisy i zające,

powstała najprawdopodobniej z krzyżówek francuskich psów gończych harrierów z terierami.

York
Rasa psów należąca do grupy terierów, zaklasyfikowana do sekcji terierów miniaturowych. Yorki to słodkie
pieski. Trzeba z nimi jeździć do fryzjera i dentysty.

Maltańczyk
Jedna z najstarszych ras świata. Dokładne jej pochodzenie nie jest znane, ale wiadomo, że były już znane w
starożytnym Egipcie, Rzymie i Grecji. Kwestia nazwy tej rasy nigdy nie była jednoznaczna. Rasa pochodzi z
wyspy Meledy znajdującej się na Morzu Śródziemnym, a uznanej mylnie za Maltę. Według Strabona psy te w
starożytności zamieszkiwały Maltę, która kiedyś nazywała się Melita.

Owczarek niemiecki
Wygląda na silnego, masywnego psa. Z powodu podobieństwa do wilka, mylnie nazywany jest wilczurem.
Owczarek niemiecki to jedna z najpopularniejszych ras w Polsce i na świecie. W Wielkiej Brytanii pies ten
zajmuje 5 miejsce na liście popularności. Sławę owczarki niemieckie zdobyły, m.in. dzięki filmom "Czterej
pancerni i pies", "Komisarz Rex", "Rin Tin Tin", "Przygody psa Cywila", "Komisarz Alex".

Artykuł napisany na podstawie wiadomości z Internetu (wikipedia).
Oprac. Paulina Paluch kl. IV

KOTY
Kot syberyjski długowłosy
Rasa naturalna. Jej powstanie datuje się na 1012 wiek choć według niektórych źródeł koty te były znane już w
15 wieku. Pochodzi z Syberii i dlatego jest jednym z najczęściej występujących kotów domowych w Rosji.
Koty syberyjskie to ruchliwe zwierzęta ruchliwe, żywiołowe, z dużym temperamentem. Są bardzo
przyjacielskie, uczuciowe. Nie są agresywne, nie mają również niszczycielskich zapędów. Koty e bardzo lubią

wspinać się i skakać, co potwierdza ich częste odpoczywanie na wysokich półkach i szafach. Są wspaniałymi
myśliwymi. Jest prawdopodobne, że mieszkańcy Syberii używali ich jako „stróża” domu, ponieważ potrafił
reagować mruczeniem na widok zbliżającego się obcego. W rodzinie jest serdeczny i towarzyski,
nienatarczywy, niezależny.

Kot brytyjski krótkowłosy
Rasa ta wywodzi się od kotów domowych zamieszkujących Wielką Brytanie. Największa rasa krótkowłosych
kotów. Waży od 4 kg do 9 kg i jest zarazem największym kotem krótkowłosych.
Łagodny, zrównoważony, spokojny, inteligentny, towarzyski. Zaskakująco ( w stosunku do wielkości ) cichy.
Akceptuje bez problemu przebywające razem z nim w domu koty oraz dzieci. Przywiązuje się do właściciela.
Potrafi podążać za nim cały dzień, cierpliwie czekając, aż zostanie udzielona uwaga. Dom imprezowiczów to
zdecydowanie najgorsze miejsce do przebywania dla takiego kota. Najlepiej się czuje w ciszy i spokoju, patrząc
przez okno, obserwując rodzinę, w której żyje oraz wylegując się w promieniach słonecznych.

Selkrik rex półdługowłosy
Koty tej rasy są krzyżówką kota domowego ( z przedziwnym kręconym włosem ) z kotem perskim jak również
z kotem brytyjskim. Rasa ta została uznana w 1994 roku możemy je oglądać na wystawach i pokazach kotów
rasowych. Wzorzec rasy to kot wyglądem przypominający kota brytyjskiego,krępy i dobrze umięśniony.
Osobniki tej rasy to wyjątkowo cierpliwe stworzenia, uwielbiają dzieci, nie przeszkadza im również
towarzystwo innych kotów czy psów. Kochają swojego właściciela i spędzają z nim każdą wolną chwilę.
Uwielbiają pieszczoty głaskanie i zabawy.
Coś o pielęgnacji:
Sierść tych kotów wymaga specjalnych zabiegów pielengnacyjnych. Należy je czesać wyłącznie grzebieniem o
grubych zębach, aby nie rozczesywać loków, a do kompieli stosować specjalne szampony, dzięki którym włos
będzie jedwabisty i miękki, a skręt pozostanie nienaruszony.

Artykuł napisany na podstawie wiadomości z Internetu (wikipedia).
Oprac. Wiktoria Piwowarczyk kl. IV
WARTO POGŁÓWKOWAĆ

W klasie pierwszej jest 11 dziewczynek i 12 chłopców.
Ile jest dzieci w klasie pierwszej ?
W szkole podstawowej jest 200 dzieci.
35 dzieci nie przyszło do szkoły 4 września.
Ile dzieci przyszło do szkoły 4 września?

Piotrek z mamą kupowali zeszyty do szkoły. Kupili 3 zeszyty po 1,50
i 6 zeszytów po 2 zł i 2 zeszyty po 4 zł. Ile zapłacili za zakupy?
Ile zostało reszty ze 100 zł, które zabrali ze sobą?
Autor zadań: Paulina Paluch kl. IV

Ela upiekła 38 babeczek, a Magda o 6 babeczek więcej. Ile babeczek upiekła Magda ?
W tłusty czwartek Michał zjadł 3 pączki, a Wojtek 4 razy więcej. Ile pączków zjadł Wojtek ?
W sadzie dziadek Magdy posadził 72 drzewka, a Magda dwa razy więcej. Ile drzewek
posadziła Magda ?
Uczniowie z 3 klasy mieli dwa zadnia domowe, a uczniowie z klasy 6 o 4 razy więcej. Ile
zadań mieli uczniowie z klasy szóstej?
Maja miała 45 naklejek, a jej koleżanka Zosia o 2 razy więcej naklejek. Ile naklejek miała
Zosia ?

Autor zadań: Wiktoria Piwowarczyk kl. IV

CIASTECZKA CYNAMONOWE Z MIGDAŁAMI

Dziś prezentuję przepis na ciasteczka. Są one łatwe w wykonaniu. Wystarczy tylko pomoc kogoś dorosłego. Są
nie tylko smaczne, ale i zdrowe.
Ciastka cynamonowe z migdałami, orzechami i słonecznikiem.
Składniki:







300 g mąki
200 g masła
100 g cukru trzcinowego lub białego
2 łyżki kwaśnej śmietany
½- 1 łyżeczka mielonego cynamonu
szczypta soli

Dekoracja
Drobno posiekane orzechy włoskie, laskowe, migdały i pestki słonecznika łuskanego.
Wykonanie:
Ze wszystkich składników na ciastka zagnieść ciasto. Włóż je do lodówki na 30 minut, a następnie rozwałkuj
na wysypanej mąką stolnicy na grubość 1 cm i wycinaj dowolne kształty. Z wierzchu posmaruj je białkiem i
posyp migdałami, pokrojonymi orzechami lub pestkami słonecznika łuskanego. Piecz w piekarniku w
temperaturze 180ºC na złoty kolor.
Smacznego ☺

Przepis pochodzi z książki kucharskiej Agnieszki Maciąg pt. „Święta”
Oprac. Paulina Paluch kl. IV

