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Szkolne ptaki

W klasie i na korytarzu

O czym śpiewają ptaki?
Iwona KlimaszewskaNiedziela, wychowawca
kl.2a:
Ptaki śpiewają o tym, że
bardzo się cieszą, bo nadchodzi wiosna. A kiedy nie
śpiewają o wiośnie, śpiewają
o miłości.
Pani Barbara Olbryś,
nauczyciel plastyki i
muzyki:
Myślę, że ptaki czują wiosnę i
rozpiera je radość. Głosem
wabią też nowych partnerów,
z którymi połączą się, by
założyć gniazda.
Pani Małgorzata Janiec,
kierownik administracji:
Ptaki śpiewają o nadchodzącej wiośnie. Cieszą się, że są
dłuższe dni i robi się coraz
cieplej. Czekają na pierwsze
kwiaty i powroty przyjaciół,
którzy odlecieli na zimę do
ciepłych krajów.

Kochani Czytelnicy „Fotoradaru”!
Wiosna nadeszła trochę wcześniej, niż się spodziewaliśmy. Ciepła i piękna,
pełna zieleni oraz śpiewu ptaków. Wszyscy poczuliśmy przypływ energii i
radości. Również dziennikarze „Fotoradaru” z wielkim zapałem pracowali nad
przygotowaniem kolejnego numeru gazetki, tym razem poświęconego ptakom.
Mamy nadzieję, że spodoba się Wam nasz najnowszy pomysł – artykuły dla
najmłodszych. Polecamy także artykuły, sondę, zadania logiczne, komiks,
dowcipy, tekst w języku angielskim i inne teksty. Zapraszamy do współpracy
wszystkie osoby, chcące współtworzyć „Fotoradar80”. Miłej lektury!

Szymon Skórka,
uczeń kl. 4a:
Ptaki śpiewają o nadchodzącej wiośnie. Czasem śpiewają o miłości.

Redakcja

Drodzy Uczniowie!
Prima aprilis już za kilka dni! W związku z tym ogłaszamy konkurs na
najbardziej dowcipne, oryginalne i inteligentne odpowiedzi na poniższe pytania
dotyczące „ptasich spraw”.
1. Ile wydano w Polsce tomów komiksu „Kaczor Donald”?
2. Gdzie można znaleźć złote jajko?
3. Który ptak nie wydaje żadnych odgłosów i dlaczego?
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie
pytania. Mogą w nim wziąć udział uczniowie młodszej i starszej grupy
wiekowej. Prace należy składać do 4 kwietnia, do czytelni. W jury zasiądą
członkowie Redakcji „Fotoradaru”. Najciekawsze wypowiedzi zostaną
opublikowane na łamach gazetki oraz uhonorowane dyplomem „Złotej
Czcionki 80-ki”. Połamania głów i piór!!!
Redakcja

Zosia Ochnik,
uczennica kl. 4b:
Ptaki śpiewają o przyjaciołach. Śpiewają również o
naszej szkole.

Kacper Iwasieczko,
uczeń kl. 4c:
Ptaki śpiewają o tym, co się
dzieje w przyrodzie. Śpiewają
bardzo pięknie, wszystkim się
to podoba.
Sondę przeprowadziła Malwina
Kozdroń z kl. VIa,
zdjęcia: Konrad Goliński, kl. Va

Pytania dociekliwych

Droga powrotna to wyścig

Po co ptakom pióra?

Zimą do Afryki

Dzięki przekształceniu kończyn przednich w skrzydła
ptaki mogą latać (z małymi wyjątkami). Odpowiednie
ubarwienie piór pełni rolę ochronną przed
drapieżnikami, maskuje lub przywabia partnera. Pióra
chronią ptaki przed zimnem, ciepłem, wodą, stanowią
izolację - pomagają w utrzymaniu stałej temperatury
ciała.
Czy wiesz, jak zbudowane jest pióro ptaka?
1. chorągiewki – są dwa
rodzaje chorągiewek –
zewnętrzna (mniejsza) i
wewnętrzna
(większa),
składają się z setek
połączonych
ze
sobą
promieni
2. stosina – część pióra,
która wystaje ze skóry; to z
niej wyrastają chorągiewki
3. promienie – z nich
wyrastają setki listewek z
jednej strony i haczyków z
drugiej
4. kołnierzyk – resztka
naskórka, oddziela stosinę
od dutki
5. dutka – część pióra,
która tkwi w skórze ptaka
Można wyróżnić 4 główne rodzaje
piór ptasich:
1. lotki - tworzą powierzchnię nośną
skrzydeł; na jednym ptaku może być
ich od 30 do 98 (u ptaków z długimi
skrzydłami),
2. sterówki - jest ich od 10 do 24, są
równie ważne jak lotki, dzięki nim ptak
skręca w locie i wyhamowuje przed
lądowaniem, a w czasie chodzenia po
ziemi i skakania po gałęziach są dla
siebie przeciwwagą,
pióro czapli
siwej

3. okrywowe - składają się z dwóch
części: pierwszej zwartej i gładkiej,
widocznej dla naszych oczu, która
nadaje opływowy kształt ciała oraz
drugiej - niewidocznej dla nas tworzącej coś, co przypomina puch i
pełni
funkcję
ochrony
przed
temperaturą otoczenia,
4. puchowe - miękkie i puszyste,
chronią ptaka przed temperaturą
dodatnią i ujemną, są bardzo wrażliwe
na wilgoć; dlatego pióra okrywowe
szczelnie blokują dostęp wody do piór
puchowych.
pióra
myszołowa

Konrad Goliński, kl. Va
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Ludzie od dawna
zazdrościli
ptakom
ich zdolności lotu,
podziwiali ich niezwykłą wytrzymałość i
umiejętność odnajdywania drogi. Wędrówka to dla ptaków
bardzo trudne zadanie, wiele z nich ginie
w podróży. A jednak
wyruszają w drogę
dwa razy do roku.
Dlaczego? Przecież
mogłyby pozostać cały rok w Afryce lub na ciepłym południu Europy. Co
powoduje, że wiosną wracają. Ornitolodzy (badacze ptaków) rozważają
różne powody. Jednym z nich jest obfitość wolnych miejsc do założenia
gniazda na terenach opuszczonych przez ptaki jesienią. Droga powrotna
to swego rodzaju wyścig – kto wiosną będzie pierwszy, ten zajmie
najlepsze (najbezpieczniejsze, najbogatsze w pokarm) miejsce. Kto
przeżyje szaleńczą podróż - tylko zdrowe i najsilniejsze jednostki.
Ptaki, które latem żyją i wychowują pisklęta w naszym kraju, lecą jesienią
na południe i zachód Europy. Są to na przykład: szpak, grubodziób,
zięba, szczygieł, drozdy, skowronek, z kaczek – cyraneczka, a z gęsi gęgawa. Zatrzymują się w rejonie wybrzeży Morza Śródziemnego lub
europejskich wybrzeży Atlantyku.
Innym ptakom wystarcza zupełnie niewielka odległość (do kilkudziesięciu
kilometrów) – przelatują po prostu tam, gdzie zima jest łagodniejsza, a
jeziorka lub stawy nie są zamarznięte. Tak niedaleko lecą łabędzie
nieme, krzyżówki, gawrony, kawki, bogatki, modraszki. Są też w świecie
ptaków prawdziwe obieżyświaty, które na zimowiska wędrują bardzo
daleko.
Niektóre z „naszych” ptaków przelatują nie tylko Morze Śródziemne, ale
dolatują nawet na południe Afryki, pokonując ponad 10 tys. km! Takimi
wędrowcami są jaskółka dymówka i bocian biały.
Ptaki wędrują w dzień i w nocy. Jak więc w swojej wędrówce nie zgubić
kierunku i bezbłędnie dotrzeć na miejsce? Otóż ptaki potrafią orientować
się według położenia słońca nad
horyzontem,
a
nocą
położenia
gwiazd i bieguna
nieba.
Niektóre
(np.rudzik) umieją
także rejestrować
pole magnetycene ziemi, co pozwala im rozpoinać kierunki świata, tak, jak człowiek robi to przy
pomocy kompasu. Przypuszcza
się, że stare ptaki,
które przeleciały
szlak wędrowny
wiele razy w ciągu swojego życia,
rozpoznają
już
stałe
szczegóły
terenu, tj. kształt
wybrzeża,
linie
dolin rzecznych i
gór.
Konrad Goliński,
kl.Va

Kulinarne ciekawostki

Ptaki w naszej szkole

Ptako-potrawy

Obywatele świata w naszej szkole

Chciałabym Wam opowiedzieć
o
,,ptakopotrawach”. Tak nazwałam dania, w których
kryją się nazwy ptaków.
Zacznę od dobrze
wszystkim
znanych
gołąbków.
Jeden
z
internautów napisał, że
jego babcia do przygotowania gołąbków używała mięsa gołębiego
owiniętego w kapustę.
To tłumaczy pochodzenie nazwy tej potrawy.
Jest takie powiedzenie o kimś, któremu
nic nie brakuje: do
szczęścia potrzeba mu
tylko ptasiego mleczka,
czyli rzeczy nieistniejącej. Nazwę popularnego smakołyku wymyślił Jan Wedel, gdy po raz
pierwszy go skosztował.
Gdy powróciwszy do
kraju,
zainspirowany
podróżami po Francji,
wraz z zespołem cukierników po raz pierwszy
stworzył słynną waniliową piankę oblaną czekoladą, powstało pytanie,
jak ją nazwać. Czego
potrzeba do szczęścia
człowiekowi, który już
wszystko posiada? –
pomyślał.
Odpowiedź
na-unęła się sama. –
"Tylko ptasiego mleka...”
I tak już zostało.

W naszych menu występują też inne nazwy ptaków, np. mazurek (gatunek wróbla lub smaczne
ciasto), kiwi (nazwa ptaka i owoc).
Na koniec zagadka.
Jakie ptaki kryją się w
nazwach TRUSKAWKA
i ŻURAWINA?
Jadwiga Chmielewska,
kl. IVa

Na co dzień żyją w różnych krajach całego świata. Niektórzy z nas mają dużo szczęścia i mogą uczyć
się z nimi w jednej klasie. Czy wiecie, że wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły są przedstawiciele
wybitnych ptasich gatunków.
1 Gołębiowski - gołębie to gatunek średniej wielkości
ptaka z rodziny gołębiowatych. Obecnie spotykany na
każdym kontynencie z wyjątkiem Antarktydy. Praktyczne
wykorzystanie gołębi pocztowych do przesyłania wiadomości znane jest ze starożytnej Persji i Egiptu; w Grecji
wykorzystywano je jako posłańców przekazujących
informacje o zwycięzcach Olimpiad.
2 Gąsior - gęsi to podrodzina ptaków z rodziny kaczkowatych. Obejmuje gatunki wodne, zamieszkujące cały
świat.
Do naszej szkoły chodzą m.in. dwa Kowaliki
3 Kaczor - kaczkowate to rodzina ptaków z rzędu
blaszkodziobych. Obejmuje gatunki wodne, zamieszkujące cały świat
4 Kowalik - gatunek niewielkiego, osiadłego ptaka z rodziny kowalików. Jego unikalną cechą jest zdolność do utrzymywania się na pniach drzew głową w dół, potrafi w tej pozycji sprawnie poruszać się.
5 Sikorski - sikorowate to rodzina ptaków z rzędu wróblowych Obejmuje gatunki lądowe, nadrzewne,
zamieszkujące półkulę północną i całą Afrykę. Melodie wykonywane przez samce rozlegają się już w
czasie przedwiośnia. Śpiew tego ptaka słyszy się najczęściej wiosną, ale także w czasie słonecznych
jesiennych i zimowych dni.
6 Skowroński - skowronek to rodzina małych ptaków z rzędu wróblowych, obejmująca ok. 100
gatunków zamieszkujących prawie cały świat (z wyjątkiem Grenlandii i Ameryki Południowej). Jego
śpiew jest potoczysty, perlisty, złożony z szybkich, wysokich, wibrujących, świergocących treli,
przyjemny dla ludzkiego ucha.
7. Orzeł, Orłowska - orzeł to gatunek dużego ptaka z rodziny jastrzębiowatych zamieszkujący północną
Afrykę, środkową Azję, Amerykę Północną i Europę. W locie osiąga prędkość do 160 km/h, choć zwykle
lata z prędkością znacznie mniejszą, średnio 48 km/h. W nurkowaniu z dużej wysokości osiąga
prędkość do 320 km/h.
8 Zięba - gatunek małego ptaka z rodziny łuszczaków. Zasiedla Europę z wyjątkiem północnej
Skandynawii, zachodnią Azję oraz południową Afrykę. Na terenie Polski chroniona. W całej Europie
Środkowej obowiązuje zakaz łapania zięb do niewoli. W XIX wieku zwyczaj ten był bardzo popularny w
Niemczech, w celach konkursów śpiewu.
9 Bocian - gatunek dużego ptaka brodzącego. Jego upierzenie jest głównie białe, z czarnymi piórami
na skrzydłach. Dorosłe ptaki mają długie czerwone nogi oraz długie spiczasto zakończone czerwone
dzioby. Zamieszkuje cały świat poza Antarktydą.
Grzegorz Kowalik, kl.Vb

Ptasie menu, czyli...

co jedzą ptaki
Cześć! To ja – Martyna. Zastanawialiście się, co jedzą ptaki. Ja, tak.
Trudno mi było znaleźć odpowiedź. Pewnie u Was jest tak samo, dlatego
napisałam ten artykuł i (dodatkowo) zrobiłam tabelę (z moimi przykładami
ptaków), żebyście mieli ogólną wiedzę, co jest pokarmem ptaków.
Ptaki „weganie”
Wegan to taki ktoś, który je wyłącznie warzywa i owoce (w przypadku
ptaków są to małe owoce, np. jarzębina, nasiona). Jednym z ptaków
„weganów” jest orzechówka popielata. To bardzo niezwykły ptak. Potrafi podczas jednej zimy
zagrzebać w ziemi ponad 30 000 nasion. Ponad 1500 gatunków ptaków żywi się nektarem i pyłkiem
kwiatów. Niestety, większość z nich żyje w tropikach, ale są i ptaki wędrowne, które się do nich
zaliczają. Wiele z nich występuje w Australii. Podsumowując: ptaki, które mieszkają w rejonach o
klimacie umiarkowanym (np. w Polsce) żywią się małymi owocami, a niektóre (w krajach tropikalnych)
nektarem.
Ptaki „mięsożercy”
Jak sama nazwa „mięsożerca” wskazuje, jest to ktoś, kto odżywia się tylko mięsem. Ponad 66%
ptaków odżywia się mięsem. Ptaki takie, jak orły żywią się dużymi zwierzętami lub innymi ptakami, jak
kury. Z kolei sowy i ptaki szponiaste jedzą głównie małe ssaki, np. myszy. Reszta ptaków mięsożernych
zjada ryby i różne owady oraz bezkręgowce, ale są też ptaki, jak sęp płowy, które żywią się padliną.
Padlina to „szczątki” mięsa pozostawione przez inne zwierzę.
Do tej grupy ptaków zalicza się, np. mewy, wrony oraz szpaki. Jedzą one wszystko od ryb, przez
mięso i padlinę, do nasion. Żerują także w miejskich śmietnikach.
Na zakończenie. Pamiętajmy o najważniejszej rzeczy. Nigdy nie karmcie żadnych ptaków pieczywem!
Pożywienie Orzechówka Szafirek
Orzeł łysy Sęp
Kormoran Wrona
popielata
białobrody
płowy
Wskazane
nasiona
nektar
mięso
padlina
ryby
wszystko (oprócz
pieczywa)
Niewskazane pieczywo
pieczywo
pieczywo pieczywo pieczywo pieczywo
Artykuł opracowała na podstawie Wikipedii, Martyna Krzyżyńska z kl. Va

Nielatające ptaki

Struś
Nieloty to
ptaki, których umiejętność latania z
czasem
zanikła.
Przestała
im być potrzebna,
ponieważ ptaki te żyją na ziemi.
Jednym z nich jest struś.
Struś żyje w Afryce. Jest
wysoki na 3m i waży 150kg. To
największy i najcięższy ptak na
świecie. Pióra strusia są czarne, a
na ogonie i skrzydłach białe. Ma
małą głowę na cienkiej, długiej
szyi oraz grube, mocne nogi.
Struś nie musi latać, bo cały czas
spędza na ziemi. Tutaj też składa
swoje jaja. Jego skrzydła są zbyt
małe, żeby wzbić się w powietrze.
Potrafi za to bardzo szybko
biegać, nawet do 70 km/h.
Struś wygląda dostojnie. Jest
odważny i silny. Samiec oraz
samica wysiadują jaja na zmianę
przez 42 dni. Po wykluciu całe
stado
opiekuje
się
małymi
strusiątkami.
Kinga Nowicka, kl. IVb

W systematyce strusie należą do
rzędu Strusi, a niekiedy mylone z
nimi Emu (mieszkańcy Australii)
do Kazuarowych

Ptasie rekordy
- najwyżej lata sęp płowy - ponad
11 tys. m npm.
- najdalej lata rybitwa popielata
do 36 tys. km rocznie
- najszybciej lata sokół wędrowny -w locie nurkowym do 180km/h
- największą rozpiętość skrzydeł
ma albatros wędrowny - 3,65 m
- najcięższy ptak latający to drop
wielki - waży 18 kg.
- najgłębiej nurkuje pingwin
cesarski - 265 m głębokości
- najwięcej piór ma łabędź nawet do 25 220 (z policzonych)
- najmniej piór ma koliberek
rubinobrody – tylko 940; ale jest
malutki, waży 3 gr
- najlepszym "mówcą" jest
papuga żako "Prudle" - zna
ponad 800 słów
- najmniejszy ptak świata to
koliberek hawańczyk 64 mm
długości
- najdłużej żyjącym ptakiem jest
albatros - 80 lat
- najdłuższy dziób ma pelikan
australijski - 47 cm
- najkrótszy ogon mają ptaki kiwi
tzn. nie mają wcale
Grzegorz Kowalik, kl. Vb

W literaturze

Gadający bohaterowie
W polskiej literaturze, nie tylko
dziecięcej, często występują ptaki. Są
uosobione, np. mówią, chodzą, robią
to, co człowiek. Najczęściej możemy
je spotkać w wierszach. (Mamy tam
wielkie pole do popisu i wszystko
można wymyśleć, byle był rym. Niech
żyją uosobienia!). Warto przypomnieć
choćby znany utwór Jana Brzechwy
pt. „Żuraw i czapla”.
Ptaki są także bardzo ważnymi,
pierwszoplanowymi
i
tytułowymi
bohaterami baśni Andersena. Wielu z nas czytało na
pewno opowieść o małym, bezbronnym, brzydkim
kaczątku, dzikich łabędziach czy słowiku. Znamy również
lekturę „Kajtkowe przygody”, która jest dostępna w każdej
szkolnej bibliotece. Opowiada o życiu i przygodach
sympatycznego bociana.
W naszym języku i w literaturze funkcjonuje wiele
„ptasich związków frazeologicznych”, np. niebieski ptak
(człowiek lekkomyślny), oglądać coś z lotu ptaka, czyli z
góry, brakuje komuś ptasiego mleka (ktoś żyje w
dobrobycie), ptasi móżdżek (o kimś ograniczonym).

ILUSTROWANY
SŁOWNIK
FRAZEOLOGICZNY

Człowiek o gołębim sercu ktoś łagodny, wrażliwy, czuły,
dobry, troszczący się o innych.

Wiktoria Szablewska, kl. Va

Ptaki mają głos!

Wywiad z papugą arą
- Skąd pochodzisz?
- Pochodzę z lasu
tropikalnego znajdującego się w Ameryce
Południowej.
Właśnie tam zamieszkuje
mój
gatunek.
- Jaki gatunek reprezentujesz?
- Jest wiele gatunków papug, m.in.
ararauna, ara oliwkowa, ara żółtoskrzydła oraz ara
zielonoskrzydła. Do
ostatniej grupy zaliczam się właśnie ja.
- Jakie jest Twoje ulubione pożywienie?
- Najbardziej lubię owoce, a przede wszystkim banany,
mango oraz kiwi. Smakują mi także orzechy, których
skorupę kruszę za pomocą swego bardzo silnego dzioba.
- Co charakteryzuje wygląd papugi ary?
- Jak widać: duży rozmiar ciała, bardzo długi ogon,
kolorowe pióra oraz duży dziób zakończony hakowato.
- Czy papugi ary można oswoić?
- Z łatwością. Bardzo dobrze współżyjemy w hodowli z
innymi arami. Uwaga! Możemy jednak zaatakować inne
zwierzęta lub obce nam osoby.
- Masz jakieś ulubione zajęcia?
- Uwielbiam latać bardzo wysoko nad ziemią, gdyż mogę z
takiej wysokości zobaczyć ładne widoki. Często też
odpoczywam, siedząc na jakieś gałęzi.
- Ile lat mogą mieć najstarsze pojedyncze osobniki
Twojego gatunku?
- Żyjemy bardzo długo. Mój dziadek żył 65 lat. To
maksymalny wiek, jaki osiągają ary.
- Łatwo nauczyłaś się mowy ludzkiej?
- Tak, ary zielonoskrzydłe z łatwością uczą się ludzkiego
języka i chętnie się w nim wypowiadają …
Krystian Miderski, kl. VIb

Wybierać się jak sójka za
morze - długo się do czegoś
przygotowywać i szykować,
ale bez rezultatu; też: ociągać
się, marudzić, grzebać.

Łapać dwie sroki za ogon robić kilka rzeczy na raz,
załatwiać jednocześnie kilka
spraw często trudnych do
pogodzenia.
Matylda Brzezińska, kl. IVb

HUMOR
Na lekcji przyrody do Jasia
podchodzi nauczycielka i
mówi:
- Powiedz Jasiu, co wiesz o
bocianach.
- Wiem, że to bardzo mądre
ptaki!
- A wyjaśnisz dlaczego?
- Bo odlatują do ciepłych
krajów, gdy tylko kończą się
wakacje!
Dowcipy wybrał:
Krystian Miderski, kl. VIb

Japoński zwyczaj

Sposób na nudę

Żuraw
Origami to sztuka składania papieru,
znana w Japonii od najdawniejszych
czasów, dziś bardzo rozpowszechniona i popularna. W XX w.
ostatecznie ustalono reguły orgiami.
Punktem wyjścia ma być kwadratowa
kartka papieru, której nie wolno ciąć,
kleić, dodatkowo ozdabiać i z której
poprzez zginanie tworzone są przestrzenne figury. Origami wymaga
precyzji składania, a także wielkiej
koncentracji. Poszczególne czynności muszą być wykonane ściśle w
określonej kolejności. To, co można
wydobyć z kawałka papieru, zależy
od fantazji i znajomości reguł składania. Origami to świat czarów i
głębokiej mądrości, który nie potrzebuje specjalnych narzędzi, wystarczą
tylko dwie ręce.
TSURU w języku japońskim znaczy
„żuraw”. Według tradycji żuraw jest
symbolem szczęścia, zdrowia i długowieczności. Japończycy uważają,
że jeśli ktoś składa dla kogoś tysiąc
żurawi, życzy mu tysiąckrotnie tysiąca lat w zdrowiu. Wręczenie własnoręcznie wykonanego żurawia ,,na
zdrowie’’ jest miłym i bardzo popularnym w Japonii zwyczajem.
Może i Wy spróbujecie wykonać takiego żurawia, a następnie wręczycie
go „na zdrowie” komuś bliskiemu.

Chyba żadna seria gier nie
rozpowszechniła się tak szybko, jak Angry Birds. Dostępne
na niemal wszystkich platformmach „wściekłe ptaki” biją coraz
to nowe rekordy popularności,
utrzymując się w czołówce najlepiej sprzedających się aplikacji. Oprócz klasycznego Angry
Birds, można spróbować swoich
sił np. w Angry Birds Star Wars
czy Angry Birds Space.

Marika Cuper, kl. Va
Żródło: Internet

Nasze pomysły

Audycje ptasiego radia
GODZINA
6:00
8:00
9:00
10:45
12:00
19:00
20:30
22:00

TYTUŁ AUDYCJI
Sprawa dla orła
Ucz się razem z sową
Śpiewaj ze słowikiem
Jak zbudować gniazdo
Wiadomości dla ptaków
Mecz na słowa - sikorki vs
zięby
Latać jak ptak
Podsumowanie dnia

GOŚĆ
Orzeł Groźny
Sowa Mądra
Słowik Głośny
Dzięcioł Pukający
Kogut Dobry
Szpak Głodny

REPORTER
Dudek Czerwony
Bocian Klekot
Czapla Dostojna
Drozd Chudy
Kos Piękny
Gil Gruby

Kukułka Szara
Kaczka Puszysta

Wróbel Mały
Gęś Olbrzymia
Agata Błaszkowska, kl. IVc

GODZINA

PROGRAM

7.00 - 8.00

Pobudka z kogutem Karolkiem. W programie: głośne pianie i
utwory muzyczne w wykonaniu wilgi, słowika i sikorki.

9.00 - 9.30

Śniadanie z dzięciołem Żarłoczkiem.

10.30 – 12.30

Zagadki mądrego kruka Mateusza - konkurs z nagrodami.

13.00 -14.30

18.00 – 19.00

Czas na relaks. Muzyka z baletu Piotra Czajkowskiego ,,Jezioro
Łabędzie”.
Odrabianie lekcji z jaskółką. Bezpłatne porady dla słuchaczy na
telefon.
Sowie dobranocki.

19.00 – 20.00

Ciche polowanie na sen z sową Minerwą.

20.00 – 21.00

Melodię do snu zaproponuje słowik Morfeusz.

15.30 – 17.30

Emilia Zin, kl. Va

Angry Birds jest grą logicznozręcznościową, co oznacza, że
wykorzystujemy w niej nie tylko
swój intelekt do planowania
kolejnych posunięć, lecz także
zręczne palce do odpowiedniego celowania. W grze chodzi o
odebranie świniom jajek, które
wcześniej zostały skradzione.
Gra jest niezwykle prosta w
obsłudze. Posiadamy bowiem
dużą procę, z której wystrzeliwujemy ptaki w stronę świń, kryjących się w różnych budowlach.
Zabawa polega na tym, by strzelając ze wspomnianej procy
ograniczoną liczbą „pocisków”,
zniszczyć wszystkie prosiaki. Na
początku gry dostajemy czerwonego ptaka, a z każdym etapem
otrzymujemy kolejnego. Na Pierwszy rzut oka pokonanie przeciwnika wydaje się proste, lecz
okazuje się to złudne. Budowle,
w których kryją się nasi przeciwnicy, stworzono z różnych materiałów, takich jak drewno, lodowe bloki, a nawet stalowe płyty.
Zostały tak za-projektowane, że
nie da się ich łatwo zniszczyć.
Ponadto ilość ptaków jest ściśle
ograniczona. Musimy więc znaleźć słaby punkt każdej budowli i
dobrać taką siłę strzału oraz kąt
lotu naszego skrzydlatego „pocisku”, aby spowodować jak największe szkody. Etapów jest
mnóstwo.
Moja ocena gry to 9/10
punktów. Nie podoba mi się to,
że niektórych etapów nie da się
przejść bez użycia bonusów.
Zresztą
spróbujcie
sami.
Polecam.
Konrad Goliński, Va

Przetłumacz tekst,
a dowiesz się więcej…

Animowany świat ptaków

Biblioteczka Malucha

bohaterach

Ptaki są bohaterami wielu filmów. Poniżej przytaczam bajki, które
mogę polecić każdemu, kto lubi dobrą zabawę i piękną animację.
Madagaskar oraz Pingwiny z Madagaskaru, czyli
Kowalski, Ricko, Skipper
Szeregowy wraz z królem
Julianem i jego paczką
wyruszają na pod-bój zoo
w Central Parku.
Kung-fu Panda – ptaki
reprezentuje tu Żuraw
wchodzący w skład potężnej
piątki
(Modliszka,
Tygrysica, Małpa, Żmija), która pomaga niezgrabnej i otyłej Pandzie
PO w wypełnieniu starożytnej przepowiedni.
Na fali - pingwin Cody podróżuje z pokrytego lodem Shiverpool na
Antarktydzie, na tropikalną wyspę Pen Gu, gdzie odbywa się Wielki
Memoriał Surfera Big Z. Razem z falami przemierza on morskie mile
poznając przy okazji nowych, ekscestrycznych znajomych: surfującego kurczaka Joe, ratownika Lani i zawodowego surfera Geeka.
Szeregowiec Dolot film rozgrywający się w realiach Drugiej Wojny
Światowej opowiada o przygodach gołębia pocztowego w służbie
Aliantów. Nieprzygotowany do pracy w takich warunkach bohater
przechodzi szybki trening w RAFie i chwilę później zostaje wysłany
w szalenie ważną i niebezpieczną misję. Musi dostarczyć Aliantom
kluczową wiadomość od Francuskiego Ruchu Oporu z informacją o
dacie lądowania wojsk sprzymierzonych w Normandii.
Kurczak Mały - mający reputację panikarza Kurczak stawia czoła
zagrożeniu z kosmosu.
Rio - Blu to egzotyczny
ptak, który wierzy, że
jest ostatnim przedstawicielem swojego gatunku. Jednak kiedy jego właścicielka dowiaduje się o Jewel, samiczce tego samego
gatunku, oboje wyruszają
na spotkanie
przygody życia. Mimo
że nigdy nie nauczył się latać, Blu zaprzyjaźnia się z grupą obytych,
miejskich ptaków, które pomagają mu odnaleźć odwagę do
rozpostarcia skrzydeł i podążenia za przeznaczeniem.
Pan Popper i jego pingwiny - biznesmen otrzymuje w spadku
sześć uroczych pingwinów, które całkowicie zmienią jego życie.
Marsz pingwinów - od wieków na zimnej Antarktyce, każdego
marca, pingwiny wyruszają na wyprawę, aby odnaleźć idealnego
partnera i tym samym założyć rodzinę. Ten rytuał zacznie długą
podróż - podróż, która zabierze ich tysiące kilometrów przez mroźny, kruchy i niebezpieczny kontynent. Będą poddani najcięższym
próbom: głód, ataki innych drapieżców, a to wszystko, aby znaleźć
tę jedyną, prawdziwą miłość.
Tupot małych stóp - każdy szanujący się pingwin cesarski musi
umieć śpiewać, ale Mambo nie ma po temu żadnych predyspozycji.
Zamiast układać pieśń godową, odkrywa w sobie talent do tańca.
Hop-w tym filmie ptaki reprezentują kurczaki wielkanocne. Zając
Zet, dziedzic fabryki słodyczy na Wyspie Wielkanocnej, nie ma
ochoty przejmować schedy po ojcu. Ucieka więc z domu, aby zostać
perkusistą rockowego zespołu. Sytuację wykorzystuje kurczak
Carlos.
Zambezia - młody i ambitny sokół Kai wyrusza na ratunek, gdy
ptasia kraina znajdzie się w niebezpieczeństwie.
Skubani - dwa indyki, Franek i Olo, przenoszą się w czasie do
pierwszego Święta Dziękczynienia, by usunąć swoich pobratymców
z ludzkiego menu. Spotykają plemię indyków-indian
Inne znane ptaki animowane to: Sowa z Kubusia Puchatka, Duży
Żółty Ptak z Ulicy Sezamkowej, Kaczor Daffy, Kaczor Donald,
Kanarek Tweety, Struś Pędziwiatr

…o ptasich Podróż filmowa do Rio

During the war, a gigantic
role in communicating
branches and espionage
activities
meet
the
pigeons. These birds have
been sent on a dangerous
mission to top secret
information that could not
hit the enemy troops.
Thousands of pigeons,
which were kept in secret
lofts were loaded into
special containers. British
bombers dropping them
then behind enemy lines.
Birds were there were
used
by
resistance
fighters. With them passed
the information to England.
Pigeons were also double
agents. Assumed to have
the German band, because the British were in
hopes that the Nazis take
them for their birds and not
consciously communicate
valuable messages.
Dickin Medal - the highest
British award for bravery ...
animals - went to thirty-two
pigeons. One of these
heroes was a pigeon
G.I.Joe that the U.S. was
used to carry messages in
Tunisia and then in Italy.
The most famous mission
of this bird was in some
Italian town that was
occupied by the British
without much resistance
the enemy units. Americans, unfortunately, did
not know about and
getting ready to send in
place of the town bombers. Because of that the
English do not have a
chance to establish radio
contact with the allies sent
just brave pigeon, which
flew 30 kilometers in 20
minutes arriving in time for
the Americans.
Participation in the war,
attended by more than
200,000 "bird" heroes.
Krystian Miderski, kl. VIb

Grzegorz Kowalik, kl. Vb

Legenda o
kurzej nóżce
Dawno, dawno temu żyła
sobie Baba Jaga, która miała
kurę o imieniu Stopka. Właścicielka dobrze opiekowała się
zwierzęciem. Karmiła go zaczarowanymi ziarnami, po których
ptak nie tył, chociaż dużo jadł.
W jeden z czerwcowych
poranków Baba Jaga odwiedziła mały salonik kury. Do miski
wsypała
celowo
zamiast
niebieskich, granatowe ziarna.
Kura, która - krótko mówiąc –
miała ptasi móżdżek, po prostu
je zjadła, nie zauważając
zamiany. Godzinę później źle
się poczuła, więc głośno zagdakała. Wtedy stało się coś
nieoczekiwanego. Kura przemówiła wyraźnie ludzkim głosem: ,,Boli mnie głowa, zrób
coś!’’. Wiedźma uśmiechnęła się
pod nosem, po czym za-pytała:
,,Smakowały
ci
ziarenka
porozumiewawcze? Dałam ci je,
abyśmy mogły rozmawiać”. Po
paru dniach, czary, które były w
ziarnach porozumiewawczych,
przestały
działać,
a
kura
przestała mówić. Wieczorem,
gdy Baba Jaga przeglądała
Księgę Czarów, zrozumiała swój
błąd. Miała dać kurze dwie
garście ziaren porozumiewawczych, aby mogły rozmawiać
dłuższy czas. Wszystkie ziarna
trzymała
w
niepodpisanych
słoikach, ponieważ wielki mag
Licyniusz dał jej nieskończoną
moc pamięci. Ostatnio nie
przyjmowała
jednak
tych
tabletek. Wskutek tego doszło
do kolejnej pomyłki, tym razem
tragicznej. Czarownica wzięła
pudełka ze sraczkowatym ziarnem i podała je kurze, która
zjadła je błyskawicznie. Następnego dnia rano, gdy kura się
obudziła, … nie ujrzała swojej
lewej łapki, tylko garść prochu.
Okazało się, że wiedź-ma
pomyliła się i dała jej ziarna
,,słodziutki proszek’’. Kura tak
się przestraszyła, że zdechła ze
strachu, lecz przedtem wydała
okrzyk bólu. Gdy przybiegła
Baba Jaga, było już za późno.
Wiedźma nie chciała zrobić
krzywdy
swojej
pupilce.
Następnego dnia wybudowała
kurze mały, śliczny domek na
kurzej nóżce, w którym ją
pochowała.
Od tamtego czasu wiedźmy,
Baby Jagi oraz czarownice
stawiają domki na kurzej nóżce,
by uczcić pamięć kury Stopki.
Milena Sarnacka, kl. IVc

Wiosenne święta
21 marca
Dzień Wagarowicza
Międzynarodowy Dzień Poezji
Światowy Dzień Lasu
Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją
Rasową
22 marca
Światowy Dzień Wody
Dzień Ochrony Bałtyku
23 marca
Światowy Dzień Meteorologii
Dzień Windy
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
25 marca
Dzień Czytania Tolkiena
27 marca
Międzynarodowy Dzień Teatru
1 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Ptaków
Dzień Ryby
Prima-Aprilis
2 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
5 kwietnia
Dzień Leśnika i Drzewiarza
7 kwietnia
Dzień Pracownika Służby Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia
11 kwietnia
Polski Dzień Radia
12 kwietnia
Dzień Czekolady
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i
Kosmonautyki
18 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Ochrony
Zabytków
Światowy Dzień Krótkofalowca
19 kwietnia
Dzień Płyty Winylowej
22 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi
23 kwietnia
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
24 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Solidarności
Młodzieży
Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych
25 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Świadomości
Zagrożenia Hałasem
Dzień Sekretarki
26 kwietnia
Światowy Dzień Własności Intelektualnej
29 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Tańca
30 kwietnia
Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia
Dzieci
3 maja
Dzień Słońca
Dzień bez Komputera
Światowy Dzień Wolności Prasy
4 maja
Międzynarodowy Dzień Strażaka
Dzień Hutnika Dzień Kominiarza
Dzień Garncarza Dzień Piekarza
9 maja
Dzień Unii Europejskiej
11 maja
Dzień Bez Śmiecenia

HUMOR

KRZYŻÓWKA
Sprawdź swoją wiedzę o ptakach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ptak drapieżny.
Gatunek papugi.
Ptak, który ma żółty brzuszek.
Znosi jaja.
Ma krzywy dziób.
,,Lepszy wróbel w garści niż .......... na dachu.
Pięknie śpiewa.
Lubi błyskotki.
Michalina Herold, kl. Vc

REBUS

Klient pyta
sprzedawcę:
- Ile kosztuje ta
papuga?
- 1000 zł. Potrafi
czytać literaturę!
- A ta ile?
- 2000 zł. Potrafi
pisać streszczenia
literatur!
Klient podchodzi do
trzeciej papugi:
- A ta ile?
- 3000 zł.
- A co ona potrafi?
- Tego nie wiem, ale
dwie pozostałe mówią
do niej „Mistrzu”.
***
Zlatują się trzy sroczki
i jedna mówi:
- Kupiłam sobie
zegarek kieszonkowy!
Druga się zaś chwali:
- A ja sobie bukiet
róż!
Trzecia milczy, bo
sobie nic nie kupiła.
Następnego dnia
znów się zlatują:
Pierwsza: - Ktoś mi
ukradł zegarek
kieszonkowy!
Druga: - Coś
podobnego! Mnie zaś
skradziono bukiet róż!
Trzecia natomiast
patrzy na
kieszonkowy zegarek
i mówi:
- Rety! Już jest
druga!? Lecę podlać
moje róże!
Dowcipy wybrał:
Krystian Miderski, kl. VIb

Nasza Szkoła w obiektywie

Złapani na „Fotoradar”
Dzień Bezpiecznego Internetu
Noc w szkole

Dzień Niepodległości
Pomarańczowe Walentynki
Dzień Disneya

Podsumowanie I Semestru

Marzycielska Poczta

Bal Karnawałowy

