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Witajcie w nowym numerze "Gumowego Ucha"! 

 

 

Przepraszamy za to, że jeszcze nie wydrukowaliśmy wielu nu-

merów, ale spowodowane to było problemami zarówno tech-

nicznymi jak i organizacyjnymi. Jednak mamy nadzieję, że 

ten numer wyjdzie już wkrótce i dotrze do rąk uczniów SSP. 

Mamy również nadzieję, że spodobają Wam się 

zmiany jakie zaszły z konieczności organizacyjnych. Są to ko-

lorowanki dla najmłodszych czytelników, a także obrazki dla 

uczniów w każdym wieku. Wasze pomysły i uwagi prosimy 

zgłaszać do redaktora naczelnego i do jego zastępcy. Jeżeli 

jednak nie możecie tego zrobić bezpośrednio, prosimy o kon-

takt mailowy: gumowe@ucho.wp.pl lub ka-

sia.iga@hostingpro.pl  

 

Miłej lektury! 

 

Zastępca redaktora naczelnego 

Katarzyna Stefanowska 
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Jedziemy na zieloną szkołę do OŚROKA WYPOCZYNKOWEGO 

MIARIA. Oto kilka zdań na jego temat: 

Przyjezierze położone jest na Szlaku Piastowskim w obszarze krajobrazu 

chronionego w kompleksie Lasów Miradzkich nad jeziorem Ostrowskim i ze 

względu na swój mikroklimat jest uro-

czym zakątkiem Kujaw. 

Ośrodek Wypoczynkowy usytuowany 

jest w samym centrum Przyjezierza przy 

najbardziej lubianej przez turystów uli-

cy Bukowej, tzw. letnim deptaku. Dyspo-

nujemy bazą noclegową w pokojach 2,3,4 osobowych, każdy z łazienką i 

WC, balkonem. Dysponujemy również boiskiem do gry w siatkówkę, piłkę 

koszykową lub nożną, stołem do ping-ponga, piłkarzykami oraz innymi grami 

zręcznościowymi. Posiadamy profesjonal-

ną salę do tańca z lustrami, własny par-

king, miejsca do grillowania przy oczku 

wodnym. Teren wokół ośrodka jest ogro-

dzony i pilnowany. Ośrodek funkcjonuje 

od kwietnia do października. 
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BOJOWNIK  

Bojownik (Betta) - rodzaj słodkowodnych ryb okoniokształtnych, zaliczany do błędnikow-

ców, rodzina guramiowate (Osphronemidae), dawniej był zaliczany do labiryntowatych. 

 

Zasięg występowania  

W południowej Azji, od Pakistanu i Indii przez Pół-

wysep Malajski do Korei. 

W Azji organizowane są walki samców, które mają 

mocno rozwinięty terytorializm. W Polsce organizo-

wanie walk pomiędzy zwierzętami jest zakazane. 

B o j o w n i k i  s ą  c z ę s t o  h o d o w a n e  

w akwariach 

Nie które Gatunki : 

Betta bellica – bojownik zwadliwy 

Betta coccina – bojownik czerwony 

Betta edithae – bojownik Edyty 

Betta foerschi – bojownik Foerscha 

Betta imbellis – bojownik karłowaty, bojownik  

                          bezbronny 

Betta macrostoma - bojownik plamooki 

Betta picta – bojownik jawajski 

Betta pugnax – bojownik malajski, bojownik na-

dobny, bojownik chrobry 

Betta smaragdina – bojownik szmaragdowy 

Betta splendens – bojownik syjamski, bojownik wspaniały 

Betta taeniata – bojownik pasiasty 

Betta unimaculatus – bojownik wielki 

        Opracowała: Wiktoria Dobrowolska 
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Już starożytni Rzymianie opisywali ogromne psy z wyspy,  

służące do polowania na wilki i łosie. Były onenie tylko psami 

 myśliwskimi, ale wielce szacownymi towarzyszami wodzów 

 i królów. Pomimo zakazu wywozu, wydanego w XVI w.n.e., 

 wilczarz wyginął. Obecnego olbrzyma stworzył w XIX w.n.e. 

 kapitan Graham. Począwszy od 1860 r. krzyżował nieliczne 

 psy, w których płynęła krew wilczarza, z Deerhoundem,  

Borzojem i innymi rasami. Ten niezwykły pies jest obecnie na 

drodze do bycia bardzo modnym. Na wilczarze jest ogromny 

popyt, choć są bardzo wymagającą rasą pod względem  

odchowu szczeniąt i utrzymania. Kto przywiązuje wagę do  

zdrowia psa, musi starannie i krytycznie prześledzić jego pocho-

dzenie, ponieważ właściwe odchowanie szczeniaka 

 jest kosztowne i pracochłonne, dlatego też hodowla nie może 

być nastawiona tylko na zyski. Ten olbrzym potrzebuje dużo 

 przestrzeni w domu i ogrodzie, długich spacerów. Dorosły sa-

miec może osiągać co najmniej 79 cm w kłębie* i  

ważyć ok.55 kg. Suki są nieco mniejsze, co najmniej 71 cm w kłębie i ok.40 kg. 

 

Nie jest to pies dla osób mieszkających  

w blokach i kawalerkach. Młodych osobni-

ków nie należy obciążać fizycznie, dopóki w 

pełni nie zakończy się ich rozwój kości i mu-

skulatury. Potrzebują dobrej karmy. Mimo 

wielkiej postury są łagodne jak baranki. 

Wrażliwe, spokojne i cierpliwe w kontaktach  

z dziećmi. Stanowczo nie są psami obronny-

mi, co nie znaczy, że nie potrafią bronić 

s z c z e n i ą t 

 i opiekunów. Potrzebują bliskiego kontaktu  

z rodziną. Łatwo pielęgnować ich sierść. Nie-

stety żyją krótko. 

*-określenie "w kłębie" oznacza wysokość 

kłębu od ziemi do końca w linii pionowej. 

 

Źródło informacji:"Rasy Psów" autorstwa 

Evy-Marii Kramer. 
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Garfield  

Garfield –to popularny komiks stworzony 

przez Jima Davisa, którego bohaterem jest 

wylegujący się przed telewizorem, pożerający 

lasagnę tłusty, leniwy, rudy kocur, nazywany 

Garfieldem. Jego współtowarzyszami są: nie-

zbyt rozgarnięty pies Odie oraz ich ułomny 

pod względem towarzyskim właściciel Jon 

Arbuckle. Kocur odziedziczył imię po dziadku 

Jima Davisa, który z kolei był tak nazwany dla 

upamiętnienia prezydenta Stanów Zjednoczo-

nych Jamesa Garfielda. 

W 1978 roku komiks był drukowany w 41 ga-

zetach, obecnie jest ich już ok. 2000 na całym 

świecie – w Polsce w Gazecie Wyborczej. W 

latach 90. wielką oglądalnością cieszyła się 

kreskówka Garfield i przyjaciele. W 2004 ro-

ku wszedł na ekrany pierwszy pełnometrażo-

wy film o Garfieldzie, w którym zastosowano 

najnowsze wówczas techniki animacji kompu-

terowej, wtapiające wirtualną postać Garfielda 

w grono rzeczywistych bohaterów.  

 

 

Garfield  po raz pierwszy pojawił się 19 

czerwca 1978 r. Garfield jest grubym, leniwym, 

zapatrzonym w siebie kotem, który kocha lasa-

gne, nie cierpi poniedziałków i pająków. Ulu-

biony film to "Old Yeller" ze względu na, jak 

twierdzi, happy end. Garfield na co dzień drę-

czy psy, swojego pana i listonosza, przyjaźni 

się z myszami. Jego jedyne pasje – jedzenie i 

spanie – są porównywalne ze wstrętem do 

wszelakich diet i ćwiczeń gimnastycznych. Po-

za tym nałogowo pije bardzo mocną kawę. 



GUMOWE UCHO 

Str 6 

Rzeczy i osoby, których Garfield 
nie cierpi: 

∗ poniedziałków 

∗ poranków 

∗ pająków (najczęściej rozgniata 

je gazetą) 

∗ rodzynków 

∗ wątróbki 

∗ listonosza 

∗ wagi łazienkowej 

∗ szpinaku 

∗ budzika 

∗ Nermala 

Garfield uwielbia: 

∗ jedzenie (zwłaszcza lasagne) 

∗ bić mleczarza, listonosza 

∗ misia Pooky'ego 

∗ spać 

∗ oglądać telewizję 

∗ denerwować Jona i Odiego 

∗ mamę Jona, która dobrze i du-
żo gotuje 

∗ dużą ilość kawy 

∗ siebie samego 

∗ Arlene 

Filmy Animowane 

• Here Comes Garfield 1982 

• Garfield on the Town 1983 

• Garfield i przyjaciele (121 odcinków) 19-

88–1995 

Filmy kinowe Garfield in the Rough 1984 

• Garfield's Halloween Adventure 1985 

• Garfield in Paradise 1986 

• A Garfield Christmas 1987 

• Garfield w Hollywood 1987 

• Garfield: His 9 Lives 1988 

• Garfield's Babes and Bullets 1989 

• Garfield's Thanksgiving 1989 

• Garfield's Feline Fantasies 1990 

Garfield Gets a Life 1991 

Opracował: Jakub Fiega 



 

Czym różni się uczeń dobry od złego? Złego leją 

rodzice, dobrego – koledzy. 

 

 

Przybiega dzieciak na stację benzynową z kani-

strem: - Dziesięć litrów benzyny, szybko! - Co 

jest? Pali się? - Tak, moja szkoła. Ale trochę jak-

by przygasa. 

 

 

Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza? - To trza by-

ło przeczyta? - Tak, na dzisiaj. - Kurcze, a ja 

przepisałem... 

 

 

 

Ze szkolnych zeszytów 

Błony komórkowe spełniają bardzo ważną funkcje 

w życiu komórki: wiedzą kogo wpuścić, a kogo wy-

puścić, czyli funkcje celnika.  

 

 

Król nosi na głowie czapkę, zwaną przez niektórych 

koroną.  

 

 

Wśród wirusów rozróżniamy: mikroby, mikrony, 

mikrusy i mikrobusy.  

 

 

Król nosi na głowie czapkę, zwaną przez niektórych 

koroną.  
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