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    Z początku wydaje się, że w mie-

ście żyje jedynie kilka gatunków pta-

ków, jednak jeśli rozejrzy się dokład-

niej można zauważyć, że jest ich tutaj 

o wiele, więcej. Większość jednak 

żyje w bardziej zalesionych miej-

scach, z dala od miasta. Są jednak i 

takie, które upodobały sobie zamiesz-

kałe przez ludzi tereny, np. gołębie, 

które rzadziej występują w 

lasach, niż w mieście. Do 

najbardziej popularnych 

ptaków mieszkających w 

miastach zaliczamy m.in.: 

gołębie miejskie, sikorki 

bogatki i modraszki (trudne 

do rozróżnienia dla nie-

wprawnych   obserwato-

rów), kosy, kwiczoły, wró-

ble i mazurki (często ze 

sobą mylone), sójki, gawro-

ny (często mylone z kruka-

mi), siwe, kawki, są także 

ptaki wodne: krzyżówki, 

łabędzie nieme, różne gatun-

ki mew, jak też ptaki dra-

pieżne: pustułki, a nawet 

myszołowy itd.  

 

 

Agnieszka, kl. VI b 

 

Żyją obok nas 

Ciekawostka przyrodnicza 

 Czy widziałeś kiedyś stado 

kruków przelatujące nad mia-

stem?  

A więc zapamiętaj:  

Kruki nie latają w stadach,  

w przeciwieństwie do gawronów. 
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W tym numerze: 

Rysu-
nek ,,A’’ – 
kruk,  
rysunek ,,B’’ 
– gawron  
 

 
 

 

 

 



mnie kontakt człowieka z wielkim zwie-

rzęciem, jakim jest koń. Mimo, że jeste-

śmy dwoma różnymi gatunkami i 

"mówimy" w dwóch różnych językach, 

potrafimy stanowić zgrany zespół. Trze-

ba pamiętać, że koń to nie rower i aby 

jechać, nie wystarczy na niego wsiąść.  

Musimy próbować go zrozumieć i wie-

dzieć, że każdy koń jest inny. Dlatego 

początkujący jeździec powinien często 

zmieniać wierzchowce, na których tre-

nuje, aby umieć "rozruszać leniucha" 

oraz zapanować nad zbyt żwawym ko-

niem. 

Początki jeździectwa nie są łatwe, ale 

świat z perspektywy końskiego grzbietu 

wygląda zupełnie inaczej, zapewniam 

was, że znacznie ciekawiej :-) 

Maksym, kl. VIc 

Piłka nożna, basen, koszykówka, nar-

ciarstwo... Każda aktywność jest dla nas 

dobra, jednak ja wybrałem mniej popu-

larny sport – jazdę konną. 

W tej dyscyplinie najbardziej fascynuje 

„ Kolczasty jeżyk" 

Dorota Gellner 

To jest jeżyk. 

Mały jeżyk. 

Jeżyk z kolców ma kołnierzyk. 

Z kolców płaszczyk, 

z kolców szalik,  

tylko nosek jak koralik 

 Jeże to małe naziemne ssaki, pokryte sztyw-

nymi włosami przekształconymi w kolce. 

Stanowią one ochronę jeża – gdy poczuje się 

on zagrożony, zwija się w kolczastą kulkę i 

„furczy”, co okazuje się skuteczne wobec 

większości naturalnych przeciwników. W 

praktyce największym zagrożeniem jeży są 

samochody. Jeże prowadzą nocny tryb życia. 

Żywią się ślimakami, dżdżownicami, jajami 

ptaków, małymi ssakami i płazami, ale głów-

nie owadami. Wbrew ludowym powiastkom 

nie jedzą jabłek, a tym bardziej nie nabijają 

ich sobie na kolce. W klimacie umiarkowa-

nym zapadają w sen zimowy, najczęściej 

zagrzebując się pod stertami liści. Wszystkie 

jeże w Polsce podlegają ochronie częściowej. 

Jeże są bardzo lubiane, a ostatnio ich afrykań-

ska odmiana – mały jeżyk pigmejski –staje się 

ulubieńcem domowym. 

Anna, kl. VI b 

CHRAPY— nozdrza konia. 

CWAŁ— najszybszy chód konia. 

GALOP —najszybszy , przed cwałem, bieg 

konia. 

KŁĄB —Najwyższy punkt grzbietu konia. 

KŁUS — chód konia poprzedzający galop. 

TOCZEK —kask ochronny  . 

BAKSIL — pozycja, którą przyjmuje koń 

podczas  skoku  przez przeszkodę.  

BOKS— miejsce przeznaczone dla konia w 

stajni. 

BRYCZESY— specjalne, obcisłe spodnie 

do jazdy konnej. 

CAVALETTI —drążki ułożone na podwyż-

szeniu, służące do treningu. 
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„Świat z perspektywy końskiego grzbietu” 

Kolczasta kulka 

Słowniczek super jeźdźca  

 

"O zielonym jeżu" 

Jan Brzechwa 

 

Pod kasztanem w gęstej trawie, 

usnął jeżyk po zabawie. 

Właśnie zbudził się i ziewał, 

Gdy coś nagle spadło z drzewa, 

Za nim drugie, trzecie też... 

Miało kolce tak jak jeż. 

Spojrzał jeżyk w bok uskoczył, 

Przerażony przetarł oczy. 

-Patrzę, patrzę i nie wierzę: 

czy to jeże, czy nie jeże? 

Nie wiedziałem dotąd sam, 

Że zielonych braci mam. 

Lecz ja w norce mam mieszkanie, a 

gdzie one? Na kasztanie! 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alimaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCd%C5%BCownicowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82azy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owady
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cennych klientów. Ten artykuł może składać się z 100-150 

wyrazów. 

Artykuł możesz poświęcić innowacjom, 

trendom finansowym lub prognozom; 

możesz skomentować wdrożone proce-

dury lub ulepszenia bądź scharakteryzo-

wać tempo rozwoju firmy. 

W aktualizowanych kolumnach możesz 

zawrzeć list od wydawcy, porady dla 

czytelników, recenzję książki lub pre-

zentację nowych pracowników albo 

O Z N A K I  W I O S N Y 

Marta Olechowska 

Żółte słoneczko na niebie się śmieje, 

łagodny wietrzyk wesolutko wieje, 

Krokus nieśmiało z ziemi się podnosi, 

wietrzyk wiosenny zmarzłą ziemie rosi. 

Ptaszki wróciły i głośno ćwierkają, 

wierzby puszyste bazie wypuszczają. 

Ciepło wokoło, zima precz już poszła, 

a na jej miejsce przyszła piękna wiosna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stęsknieni za promykami słońca, dłuższymi 

dniami i zielonymi listkami postanowiliśmy 

sprawdzić jakie są pierwsze symptomy 

wiosny.  

Udało nam się znaleźć kilka oznak budze-

nia się przyrody do życia: 

Ptaki  przylatują z ciepłych krajów. 

Na drzewach pojawiają się pierwsze zielone 

listki. 

Zakwitają drzewa i kwiaty. 

Robi się  cieplej. 

Dni są coraz dłuższe. 

Cienie są coraz krótsze. 

Do naszej listy można by dopisać większą 

ochotę przebywania na powietrzu, możli-

wość gry w piłkę, trenowanie biegów i 

jazdy na rolkach oraz hulajnodze. I teraz 

tylko wypatrywać lata … 

Wojtek , kl. IV c 

 

sach pogańskich topienie marzanny odbywa-

ło się w czasie wiosennego święta Jarego, 

aby przywołać wiosnę. Rytuał ten miał też 

zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku.  

Kukłę robiono ze słomy i ubierano w białą 

suknię z płótna oraz kolorowe wstążki. Or-

szak dzieci i dorosłych obnosił Marzannę po 

wsi, a na koniec podpalano ją i wrzucano do 

rzeki, żeby odpłynęła do morza. Zwyczaj 

topienia Marzanny przetrwał w folklorze do 

dziś. Kukły niszczymy w Pierwszy Dzień 

Wiosny (21 marca). 

Lena, kl. IV c 

Marzanna to nazwa kukły przedstawiają-

cej boginię słowiańską, która była symbo-

lem zimy i śmierci. Zwyczaj jej topienia 

lub palenia jest znany od dawna.  W cza-

Str. 3 

Marzanna 

Czy to już wiosna? 
Sprawdzamy pierwsze oznaki wiosny 

 

„Aby przykuć uwagę czytelników, umieść tutaj interesujące zdanie lub ciekawy 

cytat z artykułu.” 



Oto co można zrobić z makulatury: Wiosnę spróbuj zacząć od ekologii !!! 

22 kwietnia jest DNIEM ZIEMI.  

Więcej na temat Święta Ziemi przeczytacie w 

kolejnym numerze. 

Od Redakcji  

 

 

Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 

gazetabalonik@interia.pl 


