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Dokarmianie ptaków zimą, czyli jak pomagać

Dokarmianie ptaków zimą czyli jak pomagać, by nie zaszkodzić
1.

Zacznij dokarmiać ptaki dopiero wtedy, gdy spadnie śnieg.
2.

Jeśli zacząłeś je dokarmiać, to rób to regularnie.

Pilnuj, by w karmniku nie zabrakło pokarmu, ale też by nie było go za
dużo.

3.

4.

Obok karmnika postaw pojemnik z wodą. Regularnie ją zmieniaj.
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5.

Dbaj o higienę karmnika.

Czym karmić ptaki?
Ptaki duże żyjące w miejskich parkach (łabędzie, kaczki) możemy karmić
ziarnami zbóż (słonecznik pastewny, proso, kukurydza, kasze, płatki
owsiane) lub warzywami gotowanymi BEZ DODATKU SOLI (marchew,
ziemniaki, buraki) .
Pokarmu nie wrzucajmy do wody. Rozłóżmy go w miejscu spokojnym
i czystym (np. na trawniku), ale na tyle odsłoniętym, by, w razie zagrożenia,
ptaki mogły swobodnie wzbić się w powietrze.

Ptaki małe, które przylatują na ucztę do karmnika (sikorki, dzięcioły,
gile itp.), możemy karmić drobnymi ziarnami zbóż (słonecznik pastewny,
proso, czarnuszka, płatki owsiane), NIESOLONĄ słoniną (nie może wisieć
dłużej niż tydzień – dwa tygodnie), gotowymi mieszankami tłuszczowonasiennymi (w formie kul lub dzwonków), NIESOLONYMI orzechami
(włoskie, laskowe, ziemne) lub suszonymi NIEKANDYZOWANYMI owocami.
Karmnik ustawmy z daleka od zagrożeń (dróg, okien budynków, legowisk
zwierząt), w miejscu umożliwiającym wzbicie się do lotu, w pobliżu drzew.

NIE KARMIMY ŻADNYCH PTAKÓW CHLEBEM!
Pieczywo przetworzone może doprowadzić do chorób układu pokarmowego,
a nawet do śmierci zwierząt. Niezjedzony chleb gnije powodując
spustoszenia w ekosystemie (rozkwit glonów na powierzchni zbiorników
wodnych, które pochłaniają tlen i wydzielają toksyny groźne dla ryb).
Rozkładający się chleb może być również siedliskiem pleśni, która wydziela
toksyny trujące dla ptaków. Ponadto warto pamiętać, że dokarmianie
ptactwa w mieście przyciąga szczury, które też są nosicielami groźnych
chorób.
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Mikołajki-Pucuj buty na podarki

6 grudnia świętowaliśmy Mikołajki. Z samego rana zawitał Mikołaj wraz ze swoim
pomocnikiem wręczyli małe upominki uczniom naszej szkoły.

Wigilie Klasowe
21 grudnia odbyły się Wigilie klasowe, na których uczniowie podzielili się
opłatkiem i rozdali sobie prezenty.
TAK SPĘDZALIŚMY WIGILIE KLASOWE:
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ŚWIĄTECZNA 8

12 grudnia odbyła się kolejna Świąteczna 8. Uczniowie wraz z nauczycielami
przygotowali występ słowno-muzyczny. Uroczystość jak co roku była
niesamowita.

Prymus Pomorza i Kujaw

18 grudnia w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu wręczono
certyfikaty najlepszym stypendystom z każdego powiatu kujawsko-pomorskiego.
Certyfikat odebrał Jan Zielaskiewicz. Wśród stypendystów znaleźli się też :
Michał Szabelski oraz Kamil Ubysz . GRATULUJEMY!
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Mali cukiernicy z 4b

Klasa 4b wraz z wychowawcą upiekli świąteczne pierniki. Zabawa była przednia ,
a pierniki pyszne.

Najpiękniejsza szopka

14 grudnia w klubie Zazamcze w Centrum kultury Browar B we Włocławku
podsumowano IV konkurs na najpiękniejszą szopkę Bożo Narodzeniową .
W kategorii V-VIII i gimnazjum na pierwszym miejscu uczennice z naszej szkoły
a dokładnie z klasy 7a : Krystyna Skulimowska, Weronika Ocibska i Zofia
Tymburska. Gratulujemy!

5

Dyskoteka Andrzejkowa

29 listopada, samorząd uczniowski zorganizował dyskotekę andrzejkową. Zabawa
była przednia... Mamy nadzieje, że jeszcze będą takie imprezy w naszej szkole.

Zemsta w wykonaniu 7b

22 listopada , klasa 7b przygotowała inscenizacje z książki Aleksandra Fredro
pt. ,,Zemsta”.
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OGŁOSZENIA

Przypominamy o Kolorowej 13, kolor na styczeń to biały



(kolorowa 13 sprawdzana będzie w piątek 11.01 )


Jeśli wyjeżdżacie na ferie, wysyłajcie zdjęcia na

Gazetkazs8wl@wp.pl

KRZYŻÓWKA

1.Nazwisko autora Zemsty.
2. Wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada.
3. Ciastka, które kojarzą się ze Świętami Bożego Narodzenia.
4....................... ósemka.
5.Upominek, podarek dany komuś.
6.Czwarta pora roku
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7.Biały i puszysty.
8.Przylatują do niego ptaki na ucztę.
9.Dzielimy się nim i składamy życzenia.
10.Rozpoczęcie obchodów Bożego Narodzenia.
11.............................. andrzejkowa.

Hasło: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KĄCIK NAUKOWY

Geografia

Podział na województwa
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Język Polski
Animizacja - (inaczej nazywana ożywieniem); przedmioty lub zjawiska otrzymują
właściwości i cechy zarezerwowane dla istot żyjących.
Apostrofa-podniosły zwrot do osoby bądź bóstwa
Inwokacja – rozbudowana apostrofa
Metafora - inaczej przenośnia, jest to takie połączenie wyrazów które zmienia ich
podstawowe znaczenie.
Onomatopeja - naśladowanie odgłosów przyrody lub nagromadzenie wyrazów
szeleszczących

Chemia
Nazwy pierwiastków chemicznych i ich wartościowość
Azot I, II, III, IV, V
chlor I, III, V, VII
cynk II
fosfor III, V
glin III
krzem IV
magnez II
miedź I, II
nikiel II
ołów II, IV
potas I
rtęć I, II
siarka II, IV, VI
sód I
srebro I
tlen II
wapń II
węgiel II, IV
wodór I
żelazo II, III
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KĄCIK LITERACKI

,,Zima”
Józef Czechowicz

Pada śnieg, prószy śnieg,
wszędzie go nawiało.
Dachy są już białe,
na ulicach biało.

Strojne w biel, w srebrny puch
latarnie się wdzięczą.
Dziń-dziń-dziń-dziń-dziń-dziń,
dzwonki sanek brzęczą.

Pada śnieg, prószy śnieg,
bielutki jak mleko.
W sklepach gwar,
w sklepach ruch: - Gwiazdka niedaleko!

Jeszcze dzień, jeszcze dwa,
chłopcy i dziewczynki!
Będą stać niby las
na rynku choinki.
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COŚ DLA ŻARTOWNIIÓW

Wysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki śniegu. Pierwszy pyta:
- Gdzie lecisz?
- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską.
- A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol samochodowy!

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej, żeby przyszła jutro! A najlepiej niech
wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na konkretną godzinę.

- Stary, Ty wiesz, że Eskimosi mają ponad sto słów na określenie śniegu?
- Eee, ja to mam nawet więcej jak rano śpiesząc się do pracy samochód
odśnieżam

Zima jest jak kobieta: pięknie wygląda na zdjęciach, ale w rzeczywistości
wkurza już od samego rana.
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