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                                                                                                               Nr 6 / 2018 czerwiec 

  

          Bezpańskie Zwierzęta 

  Okres letni od zawsze wiązał 

się ze wzmożoną ilością porzucanych 

zwierząt domowych. Niestety są ludzie, 

dla których jest to jedyny sposób na to,              

by pupil przestał być przeszkodą                  

w wymarzonych wakacjach. Niektórzy 

podrzucają zwierzęta innym ludziom               

na posesje (najczęściej jak najdalej              

od własnego domu, by utrudnić 

rozpoznanie). Ci okrutniejsi potrafią pozostawić bezbronne zwierzę               

na pewną śmierć, przywiązując je do drzewa w środku lasu. Może zdarzyć 

się, że na naszej drodze stanie takie porzucone stworzenie. Co wtedy 

zrobić? Przede wszystkim nie próbować samodzielnie takiego zwierzęcia 

łapać. Najlepiej pozostać również w bezpiecznej odległości. Zdziczałe              

lub bardzo wystraszone zwierzę, może zaatakować. Ono nie rozumie,              

co się dzieje. Nie wie, że mamy dobre intencje. Może było przez człowieka 

skrzywdzone i,  aby uniknąć kolejnej krzywdy, posłuży się zębami                 

lub pazurami. To z kolei dla nas skończyć się może serią bolesnych 

zastrzyków i traumą na resztę życia. Spłoszone zwierzę może ratować się 

ucieczką, choćby na jezdnię. A to grozi śmiercią pod kołami aut                  

i niebezpieczeństwem dla kierowców. Nie zawoźmy samodzielnie takiego 

zwierzęcia do schroniska, bo może okazać się, iż schronisko nie przyjmie 

go. Nie wynika to absolutnie z bezduszności pracowników,                               

co niejednokrotnie można usłyszeć z ust osób niemających wiedzy                    

o funkcjonowaniu takich placówek, lecz z przepisów (włocławskie 

schronisko może przyjmować jedynie zwierzęta błąkające się na terenie 

miasta, a osoba, która przywiezie takiego „bezdomniaka” nie będzie                  

w stanie udowodnić, gdzie został on złapany) i faktu, że tego typu 

przybytki mogą przyjąć określoną liczbę stworzeń. 
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 Najrozsądniejszą decyzją będzie wykonanie telefonu do Straży 

Miejskiej i poinformowanie o zaistniałej sytuacji. Numer telefonu 

alarmowego Straży Miejskiej to 986. Zanim jednak wykonamy telefon do 

służb, należy popytać sąsiadów, czy nie kojarzą, do kogo może należeć owo 

zwierzę. Może się bowiem okazać, że odnaleźliśmy jakiegoś uciekiniera             

z pobliskiej lub nieco dalszej posesji. 

 

                             Zielona Szkoła z historią w tle... 

 

 W dniach 14-18 maja klasy            

VIb, VIIb i IIA miały okazję 

uczestniczyć w Zielonej Szkole             

na Mazurach z możliwością 

jednodniowego wyjazdu do Wilna 

gdzie m. in. mogli zobaczyć serce 

Józefa Piłsudskiego. Wycieczka 

łączyła zwiedzanie miejsc 

historycznych z zabawą . Takie 

wycieczki to najlepsza lekcja historii. Zwiedzając obejrzeli: Muzeum 

Mickiewicza, Kościół św. Piotra, Ostrą Bramę i Starówkę. Szkoda, że 

wycieczka była taka krótka. 

 

                       100- lecie odzyskania niepodległości 

 

 Dnia 25 maja 2018 roku 

uczniowie wraz z nauczycielami 

Zespołu Szkół Nr 8 udali się 

pod pomnik Obrońców Wisły 

1920 roku, aby uczcić                    

100-lecie odzyskania 

niepodległości. W obecności 

sztandarów , po odśpiewaniu 

hymnu , zostały złożone kwiaty          

i zapalono znicz. Pamiętamy ! 
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                      VIIa i IIIA nad jeziorem 

 

 W dniach 4-7 czerwca 

klasy VIIa i IIIA wraz                       

z wychowawcami spędzały czas            

nad jeziorem Skrzyneckim. 

Wycieczka miała na celu 

wypoczynek . Tak samo jak w 

przypadku pierwszej zielonej 

szkoły  szkoda , że trwała tak 

krótko.                      

 

                               Liga Zadaniowa 

 

 29 maja 2018 r. w Szkole 

Podstawowej  nr 14 i 22 we Włocławku 

odbyło się podsumowanie i wręczenie 

nagród ostatniego już konkursu 

matematycznego „Liga Zadaniowa”. A oto 

wyniki: 

 

               

                

                             GIMNAZJUM                      

                           Jan Zielaskiewicz kl. II a – II miejsce      

                            Michał Szabelski kl. II a – II miejsc 

 

                        SZKOŁA PODSTAWOWA 

                           Kamil Ubysz kl. VII b - III miejsce  

              Krystyna Skulimowska kl. VI a – III miejsce 

                        Marta Zielaskiewicz kl. VI b – wyróżnienie 

 

                             Serdecznie wszystkim gratulujemy! 
 

Nasi matematyczni geniusze rozsławiają „NASZĄ ÓSEMKĘ”  i za to 

WAM DZIĘKUJEMY! 
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                       Ekstremalna Zielona Szkoła 

 

 Klasy V a, VI a i VIIa pod opieką nauczycieli wyjechały w dniach 6-8 

czerwca na Mazury. Wycieczka była zaplanowana w taki sposób, aby 

uczniowie się nie nudzili i mieli wiele ekscytujących zajęć, między innymi 

paint ball i basen . Uczestnicy marzą o powtórnej imprezie i to wkrótce! 

                             KRZYŻÓWKA   

               

               

               

               

               

               

               

 

1. Stolica Litwy 

2. Liga … - matematyczny międzyszkolny konkurs, w tym roku odbył się             

w szkołach nr 14 i 22 

3. Rok trwający od września do czerwca  

4. Wręczone zostają w dniu zakończenia roku szkolnego  

5. Miesiąc rozpoczynający ferie letnie 

6. …  Skrzyneckie nad nim była VII a  i III a 

7. Upamiętniliśmy 100-lecie odzyskania 

                                           Ogłoszenia 

    -11.06 – wystawienie ocen 

    -12.06- rada klasyfikacyjna  

    - 18.06 – podsumowanie pracy Samorządu Szkolnego, rozdanie nagród  

 w   konkursie o Puchar Dyrektora Szkoły, Belfer Roku oraz  Uczeń   

 i Uczennica Roku 

    -19.06- rada podsumowująca 

    -za rozwiązanie krzyżówki dodatkowe punkty do pucharu dyrektora 

 byliście na wyjeździe macie zdjęcia wysyłajcie je do nas z krótkim 

opisem na adres : gazetkazs8wl@wp.pl 

mailto:gazetkazs8wl@wp.pl
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                                           Kącik literacki 

       KABARET OT.TO FRAGMENT PIOSENKI „Wakacje” 

  

                  […] Chodzę do szkoły, bo każdy gdzieś chodzi - 

                   starsi do pracy, a do szkoły młodzi. 

                  Często jest mi dobrze, a czasem niewygodnie...  

                  Wciąż ta myśl, nie mogę się uwolnić od niej, 

                  że jeszcze tylko maj, czerwiec i...  

 

                  Wakacje, znów będą wakacje,  

                  Na pewno mam rację wakacje będą znów! 

 

                  Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem.  

                  Stopnie na cenzurze, tata czeka z pasem.. . 

                  I róbta co chceta, ale najpierw pomyślta. 

                  Już koniec nauki, błąka mi się myśl ta,  

                  że jeszcze tylko No co? nic już nie zostało? To znaczy...     

 

                 Wakacje, znowu są wakacje. 

                  Na pewno mam rację wakacje znowu są.  

                 Wakacje, znowu są wakacje.  

                  Na pewno mam rację wakacje znowu są.  

 

                  I koniec wakacji i śpiewamy od nowa.  

                  Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram, 

                 Szóstki i piątki, i jedynki nieraz...  

                                       Kącik naukowy 

apodyktyczny - nie uznaje sprzeciwu  

wysublimowany - wyszukany  

konterfekt – wizerunek, podobizna  
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Roksana Politowska 

Maja Politowska 

Ania Zielińska 

Marta Zielaskiewicz 

Rafał Masłowski 

Następny numer w 

przyszłym roku  ! 


