
 

                       

  
 

 

 

 

 

PPRRZZYYSSTTAANNEEKK  4433 

 

NIECODZIENNA GAZETKA UCZNIÓW KLAS 4-8 I GIMNAZJUM                                      

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                                 

IM. JANA KACZMARKA WE WROCŁAWIU 

NR 3 

LUTY 

ROK SZKOLNY 2018/2019 



Mądre dokarmianie ptaków zimą 

 

 

      Dokarmianie ptaków w trakcie zimy może uratować życie wielu zwierzętom. Bez wsparcia ludzi, mniej 

doświadczone, stare bądź osłabione ptaki mają nikłe szanse na przeżycie w okresie mrozów i obfitych 

opadów śniegu. Dni są wówczas krótkie, a dostęp do pokarmu utrudniony, dlatego warto poznać zasady 

rozsądnego dokarmiania ptaków. 

     Warto podkreślić, że dokarmianie ptaków nie zawsze jest wskazane. W okresie letnim może to 

doprowadzić do negatywnych konsekwencji: przyzwyczajenia zwierząt do łatwego pokarmu oraz 

stłumienia ich instynktów, przez co stają się niesamodzielne. Latem mają one możliwość zdobycia 

zdrowego, naturalnego pokarmu. 

     Sytuacja ulega jednak diametralnej zmianie wraz z pierwszymi opadami śniegu. Dokarmianie to nie tylko 

sposób na zrobienie czegoś pożytecznego i wartościowego, ale również okazja na pogłębienie wiedzy 

o ptakach, ich różnorodności oraz pięknie. Podrzucanie jedzenia ptakom podczas zimy nie stwarza ryzyka, 

że przyzwyczają się one do pomocy przez cały rok. 

Oto kilka pomysłów na zrobienie karmnika 

 

 

                            

 

Cezary Łuczak, kl. 4b                          

             Walentynki 



 

   

 

 

   Historia Walentynek  
 

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie 
od średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona 
znacznie później. 

Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo 
zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu 
wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień 
zakochanych nie ma jednak bezpośredniego związku z jednym konkretnym 
świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami z mitologii, 
jak Kupidyn, Eros czy Pan. Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do 
starożytnego święta rzymskiego zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14 -15 lutego ku 
czci Junony - rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa oraz Pana - boga przyrody . 

 

„Kocham Ci ę" w ró żnych j ęzykach :  

• po angielsku:     I love you,                                   
• po niemiecku:    Ich liebe dich, 
• po francusku:    Je t’aime/Je t’adore, 
• po włosku:         Ti Amo, 
• po hiszpańsku:  Te quiero/Te Amo. 

 

 

 

Maja Lesisz, kl. 5e 

 

Śpiewać każdy może… 



 
 
     Zespół wokalny w tym półroczu miał bardzo pracowity czas. Oprócz uroczystości szkolnych braliśmy 
udział   w bardzo interesujących wydarzeniach na terenie Wrocławia.  
10 listopada 2018 roku, w przeddzień setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, spotkaliśmy 
się  na placu Wolności, by razem z innymi chórami zaśpiewać dla Niepodległej. Impreza została 
zorganizowana przez Radio Wrocław, a my na pamiątkę tego wydarzenia dostaliśmy śpiewnik i odznakę. 
     27 listopada braliśmy udział w koncercie w ramach VIII Festiwalu Kultury Światowej „Dom ojczysty” 
zorganizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO pod 
patronatem Prezydenta Wrocławia. Koncert odbył się w przepięknej sali Uniwersytetu Wrocławskiego 
Oratorium Marianum. Reprezentacja naszego Zespołu zaśpiewała utwór patrona naszej szkoły – Jana 
Kaczmarka „Polskie strzechy”. 
     W grudniu połączyliśmy siły i razem z zespołem wokalnym ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Zaruskiego 
we Wrocławiu stworzyliśmy radosny, świąteczny klimat na Wrocławskim Rynku, śpiewając najbardziej 
znane oraz lubiane kolędy i pastorałki. 
      Na koniec sezonu świątecznego braliśmy udział w Świątecznym Śpiewaniu w Centrum Edukacji 
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, gdzie mieliśmy przyjemność zaśpiewać „Pastorałkę od serca do ucha”                       
i posłuchać kolęd w wykonaniu innych zespołów. 
     A przed nami kolejny sezon wyzwań artystycznych, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich do 
członkostwa w naszym zespole. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Szkolny zespół wokalny 
 

 

 



HUMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Skład zespołu redakcyjnego: Aleksandra Wójcik, Maja Lesisz, Agata 

Płazińska, Magdalena Bartnik, Weronika Kutrzyk, Piotr Kowalski,              
Cezary Łuczak 

Opieka nad zespołem redakcyjnym, wybór tekstów i korekta:                                                                          

Joanna Połaszewska-Kuźnik, Karolina Golanowska 

- Jasiu, czemu śpisz podczas lekcji?               

- Ale ja wcale nie śpię.                                      

- To powtórz moje ostatnie zdanie.               

- Jasiu, czemu śpisz podczas lekcji? 

- Jaki przedmiot w szkole lubisz 

najbardziej?                                   

- Dzwonek, mamusiu 

- Mamo, po co ty się malujesz?                      

- Żeby dobrze wyglądać.                                

- A kiedy to zacznie działać? 

Humor z zeszytów szkolnych 

Od czasów Kopernika Ziemia krąży wokół Słońca. 

Chopin – to najprawdopodobniej największy 

gracz na świecie. 

Mickiewicz pisał wiersze, a Słowacki poezje. 

 

Jak wabi się 

pies złomiarza?            

- Puszek 


