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W tym roku na naszym corocznym Pikniku Rodzinnym, pojawił się niecodzienny
gość: Pan Wiesław Zawadowski, pasjonat i hodowca egzotycznych zwierząt. Gazeta
„Balonik” postanowiła się
dowiedzieć skąd ta nietypowa
pasja Pana Wiesława

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie

Zapraszamy do przeczytania
wywiadu z Wiesławem Zawadowskim.
„Balonik”: Ile miał Pan lat,
kiedy zaczął się interesować
zwierzętami?
Gość: Sądzę, że około trzydziestu albo dwudziestu pięciu.
„Balonik”: Czy od zawsze
hodował Pan gady?
Gość: Nie! Były też płazy.
Hodowałem także afrykańskie i
amerykańskie żaby.
„Balonik”: Jakie ma Pan zwierzęta oprócz węży?
Gość: W tej chwili mam jaszczurki, żółwie i węże. Mam
jeszcze białego kajmana okularowego, to rodzaj krokodyla
ma około metra.
„Balonik”: O!!!ma Pan krokodylka?

Gość: Tak! Tak!
„Balonik”: A Pan rzeczywiście
mieszka ze swoimi zwierzętami?
Gość: No! Mieszkam. W tej
chwili mam około dwudziestu
zwierząt. Kiedyś miałem prawie osiemdziesiąt. Mieszkanie
mam dość duże, trzy pokojowe, a zwierzęta zajmują
wszystkie
pomieszczenia,
oprócz łazienki.
„Balonik”: Pan mieszka w
mieszkaniu i ma tyle zwierząt?!
Gość: Tak. Był czas że, spałem
z tym kajmanem w pokoju .
Czyli można powiedzieć z
małym krokodylem i z dwoma
waranami.
„Balonik”: A czemu pan już
nie ma kajmana ?
Gość: Właśnie dlatego że, mam
mieszkanie. A to zwierze było
coraz większe i wymagało
coraz więcej miejsca. Na szczęście kajmana odkupił ode mnie
kolega, który w ogrzewanej
piwnicy stworzył mu terrarium.
„Balonik”: A kajmany to łagodne zwierzęta?
Gość: O! Nie! Sporadycznie

udaje się oswoić kajmana
okularowego ale to są rzadkie
przypadki. Moje zwierzę było
totalnie dzikie więc przy
karmieniu musiałem bardzo,
uważać.
„Balonik”: Skąd Pan sprowadził do Polski te wszystkie
zwierzęta?
Gość: Większość przywiozłem z Niemiec i Czechosłowacji, a część kupiłem na
terenie Polski.
„Balonik”: Jakie są Pana
najgroźniejsze zwierzęta?
Gość: Kiedyś miałem dwumetrową anakondę, która
była szalenie łagodna. Natomiast w tej chwili też mam
dwu metrową anakondę, której nie jestem w stanie wziąć
na ręce (śmiech) i jeszcze
żółwia szczuratowego.
„Balonik” dziękuje z odpowiedzenie na kilka pytań.
Gość: To ja dziękuję.

Z Panem
Wiesławem Zawadowskim
rozmawiała Amelka z kl. Va

Raz jeszcze DZIĘKUJEMY
Rodzicom oraz Nauczycielom
za cudowną zabawę podczas
PIKNIKU W NASZEJ
SZKOLE !!!!
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EKO - WAKACJE
Przedstawiamy kilka faktów na
temat rozkładania się odpadów: plastikowa butelka potrzebuje około 800 lat aby
się rozłożyć, plastikowa reklamówka—
450 lat. Guma do żucia aby się rozłożyć
potrzebuje około 5 lat. Papier potrzebuje
około 3 do 5 miesięcy. Wszelkiego rodzaju puszki po napojach rozkładają się do
około 100 lat. Sporo? Redakcja

Za niedługo upragnione wakacje.
Wędrując po górskich szlakach, odpoczywając
nad wodą czy też spacerując po lasach, postarajmy się pamiętać o tym, że jesteśmy ODPOWIEDZIALNI ZA NASZĄ PLANETĘ. Nie
zostawiajmy, puszek, butelek w miejscu naszego postoju. Pamiętajmy, że jak my będziemy
dbać o przyrodę, tak ona nam się później odwdzięczy.

„Balonika” uważa, że tak !!!. Dlatego
apelujemy do Was: BĄDŻCIE EKO I NIE
ZAŚMIECAJCIE ŚRODOWISKA!!!
A co można zrobić w tym kierunku? Używajcie wielorazowych reklamówek lub
płóciennych toreb, papierki po słodyczach
schowajcie do kieszeni, a następnie wyrzućcie do odpowiedniego pojemnika.
Unikajcie napojów w puszkach, szkło
łatwiej przetworzyć. To tylko kilka rad,
ale jeśli każdy z nas spróbuje być EKO
TURYSTĄ to będzie super. Bo czy nie
jest przyjemnie pływać w czystej wodzie,
oddychać świeżym powietrzem i opalać
się na czystej plaży?
Redakcja

Recykling

Recykling to ponowne wykorzystanie różnych materiałów, które wyrzucamy. Recykling jest jedną z metod ochrony
środowiska. Bardzo ważne dla recyklingu

jest odpowiednia segregacja odpadów.
Śmieci są zbierane do specjalnych pojemników o różnych kolorach. Żółty przeznaczony jest na plastik, niebieski— papier,
do zielonego wrzucamy szkło, pojemnik
czerwony służy do wyrzucania metalu,
natomiast brązowy zapełniamy resztkami
jedzenia. Należy uważnie czytać oznaczenia na koszach i pamiętać, że istnieją
osobne pojemniki na baterie. Recykling
jest bardzo ważny, gdyż pomaga nam
zachować czystość środowiska, a wiele

śmieci np. szkło, papier, plastik może
służyć do ponownego przetworzenia.
Wojtek, klasa IV c

Wybrane przykłady na ponowne wykorzystanie
odpadów
Ty też szukaj inspiracji latem.
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Pomysł na wolne chwile — ukulele
rozróżnia ilość, strun ponieważ gitara
ma ich sześć, a ukulele tylko cztery.
Spotkać można różne rodzaje ukulele,
różniące się brzmieniem, wyglądem
oraz wielkością.
Historia ukulele zaczęła się w Portugalii, ale swoją popularność zyskała na
Hawajach. Nazwa instrumentu najprawdopodobniej wywodzi się od
dwóch słów: „uku” czyli „skacząca”
oraz „lele” co oznacza „pchła”. Określenie to zapewne nawiązuje do wesołych
dźwięków, które wydobywają się z ukulele podczas grania.

Czas wakacji jest idealnym
momentem na poszukiwanie nowych
pasji. Nasza koleżanka postanowiła
poddać Wam pomysł na nowe, ciekawe hobby...

Każdy ma jakieś hobby, pasję, ale ja
polecam granie na ukulele. Nie rozczarujecie się.

Ukulele jest nietypowym instrumentem, który najłatwiej jest porównać do małej gitary. Instrumenty te

Malwina , klasa IV b

Wakacje w mieście
Lato w mieście też może być ciekawe. Jeśli ten czas spędzamy w Krakowie,
to jest to idealny moment na poznanie tego
niezwykłego miasta bliżej. Warto sprawdzić, w które dni muzea (a możecie wierzyć, że większość) ma dzień wolny od
opłaty. Jeżeli nie chcemy zwiedzać wystaw,
to warto pospacerować po Krakowie i odwiedzić jego tajemnicze zakątki. W naszym
mieście jest wiele parków, w których możemy odpocząć rekreacyjnie, pojeździć na

rolkach , rowerze. Warto też sprawdzić
oferty domów kultury. Czas ten można
też spędzić z przyjaciółmi lub rodziną
na basenie doskonaląc swoją technikę
pływania. Atrakcji jest wiele, warto się
nad nimi zastanowić i spędzić ten czas
miło, na powietrzu.
Redakcja

Dobre rady na koniec
Mądrze korzystaj ze słońca - pamiętaj
o nakryciu głowy oraz odpowiednich
kremach.

Pamiętaj by nie hałasować (inni też
odpoczywają, a poza tym straszysz w
ten sposób zwierzęta)

Pływaj na strzeżonych kąpieliskach
i nie skacz na tzw. główkę do wody.

Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi
i nie oddalaj się z nimi.

Podczas jazdy rowerem i na rolkach,
zakładaj kask i ochraniacze. Pamiętaj
o zasadach ruchu drogowego.
Nie zbaczaj ze szlaku.
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A PRZEDE WSZYSTKIM
BAW SIĘ DOBRZE
I ODPOCZYWAJ !!!!
Str. 3
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WSZYSTKIM UCZNIOM, NAUCZYCIELOM
I PRACOWNIKOM SZKOŁY REDAKCJA „BALONIKA”
ŻYCZY SŁONECZNYCH

WAKACJI !!!
DO ZOBACZENIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM

