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Święto zmarłych na świecie

Na całym świecie obchodzone jest święto zmarłych. W jednych krajach jest to smutny dzień,

w innych organizuje się barwne zabawy na cześć zmarłych. 

Polska: Wszystkich Świętych i Zaduszki

Wszystkich Świętych to święto obchodzone aby czcić chrześcijan,  którzy osiągnęli stan 

zbawienia i są w niebie. Święto to jest obchodzone w dniu 1 listopada. Liturgiczny dzień zaduszek, 

jest to treściowo połączony obchód następujący po tym święcie.

W Polsce Wszystkich Świętych jest obchodzone w formie pójścia na cmentarz, a część wierzących 

Polaków idzie tego dnia na mszę do kościoła.  Uważa się, że uroczystość Wszystkich Świętych 

wywodzi się ze wspominania w jednym, wybranym dniu, wszystkich męczenników 

chrześcijańskich. 

Meksyk: Día de Muertos

W Meksyku święto to nazywa się ,,Día de Muertos” Meksykańscy 1 listopada świętują 

w dość nietypowy sposób. Jest to jedno z najbardziej radosnych i kolorowych świąt w Meksyku. 

Kojarzy się z tradycja kolorowych czaszek. Rodzina czci pamięć zmarłego robiąc ołtarzyki 

zmarłych z ich ulubionymi potrawami, zdjęciami, świecami czy alkoholem, idzie również na 

cmentarz gdzie dalej świętuje, śpiewa, tańczy, rozmawia, a to wszystko dopełnia muzyka, kadzidła 

oraz pikniki przy grobach.



USA:  Halloween

Dzień Zmarłych w USA obchodzony jest jako Halloween - święto wywodzące się z tradycji 

pogańskich starożytnych Celtów i wczesnośredniowiecznych chrześcijan.  Nazwa "Halloween" jest 

przeróbką angielskiego "All Hollows Eve", co znaczy: Wigilia Wszystkich Świętych, w połączeniu 

z celtyckim Samhain, które było nazwą święta zakończenia lata 

i początku nowego roku w celtyckiej Irlandii w czasach przed Chrystusem. Święto to obchodzono 

tam 31 października. W nocy z 31 października na 1 listopada Amerykanie, podobnie jak starożytni 

Celtowie, przebierają się za duchy, potwory i czarownice i idą pochodami przez ulice miast. Tej 

samej nocy przebrane tak samo amerykańskie dzieci chodzą grupami od domu do domu, pukają do 

drzwi i domagają się słodyczy; jeśli ich nie otrzymają, straszą gospodarzy. Obyczaj ten, zwany 

"trick or treat" (sztuczka albo poczęstunek), wywodzi się z czasów wczesnego średniowiecza. 



Japonia: O-Bon

W środku lata, możemy wziąć udział w obserwacjach japońskiego odpowiednika

naszych Zaduszek – święta (zwanego także festiwalem) O-Bon. Tradycja jego 

obchodów sięga ponad 500 lat i była kultywowana jeszcze przed spopularyzowaniem 

buddyzmu w tym kraju. Celebrowane jest od połowy lipca do połowy sierpnia i trwa 

kilka dni. W tym okresie Japończycy odwiedzają groby bliskich, przygotowują dla 

nich jedzenie oraz picie i składają dary na ołtarzach wystawionych przed domostwami.

W miastach organizowane są festiwale 

z rytualnymi tańcami bon-odori. Według wierzeń zmarli zstępują wtedy na ziemię. 

Święto to kojarzone jest również z lampionami, które dla uczczenia zmarłych 

puszczane są na wodzie. 



JAK HODOWAĆ PTASZNIKI

Cześć! Chciałeś lub chciałaś kiedyś hodować ptaszniki? Ciekawi cię ich życie 

i wszystko co z nimi związane? Ten artykuł pokaże ci jak je hodować :)

Ptaszniki to stawonogi z rodziny pajęczaków, charakteryzują się sporym owłosieniem na ich

ciele. Obecnie istnieje około 2600 gatunków. 

Wyróżniamy następujące rodzaje ze względu na tryb życia:

- Podziemne (są szybkie i mocno jadowite, większość czasu spędzają pod ziemią)

- Naziemnie (są łatwiejsze w hodowli, zalecane dla początkujących) 

- Nadrzewne (są szybkie, mocno jadowite i agresywne, żyją w różnego rodzaju wysokich korkach i 

na większej wysokości)

Ja skupię się opisaniu ptaszników naziemnych, gdyż są one najbardziej zalecane dla 

początkujących hodowców. Ptaszniki dla początkujących to przede wszystkim takie, które spełniają

poniższe warunki:

- mają słaby jad

- są mało agresywne

- odporne są na błędy właściciela/hodowcy

Ptaszniki zalecane dla początkujących to:

- Chromatopelma cyaneopubescens

- Acanthoscurria geniculata

- Brachypelma hamorii

- Brachypelma albopilosus nicaragua

- Lasiodora parahybana

Ptaszniki można kupić na giełdach terrarystycznych czy po prostu w internecie. Przy drugiej

opcji należy jednak trochę uważać, gdyż nigdy nie wiemy dokładnie kim jest sprzedawca i czy nie 

sprzeda nam chorego ptasznika bądź nas nie oszuka.

 Co będziesz potrzebował do hodowli ptaszników (są to moim zdaniem najważniejsze 

i najprzydatniejsze przedmioty w hodowli ptaszników):

- różne kory/korki (chodzi o kawałki kory), chrobotki, ogółem akcesoria znajdujące się

w terrarium z którymi pająk będzie miał kontakt (można je kupić na giełdach terrarystycznych bądź

w internecie)

- terrarium (najlepiej szklane, natomiast plastikowe nie są złe, ale należy pamiętać o zrobieniu 

wentylacji oraz wyczyszczenia ich przed użyciem. Również można je kupić na giełdach bądź w 

internecie)



- włókno kokosowe/torf (będzie to ziemia znajdująca się w terrarium, najczęściej sprzedaje się ją w 

sprasowanych kostkach, które należy rozdrobnić. Można je znaleźć w internecie lub na giełdach)

- pojemnik na wodę (nie jest wymagany ale warto z niego korzystać)

- pęseta, najlepiej 30cm (używa ją się do podawania pokarmu czy wkładania lub wyciągania czegoś

z terrarium, jest również wykorzystywana do popychania ptasznika w celu wygonienia go z 

terrarium po to aby je umyć. Kupić można w internecie lub na giełdach)

- coś do lania wody np. spryskiwacz lub strzykawka

- pokarm (najbardziej powszechne wśród hodowli ptaszników są świerszcze bananowe/kubańskie, 

także są to np. drewnojady, należy jednak uważać, ponieważ potrafią one się zakopywać i 

odkopywać gdy ptasznik jest w trakcie linienia, może on wówczas go nawet zjeść żywcem. Wśród 

młodych osobników stosowane są pinki, czyli małe kolorowe dżdżownice. Pokarm kupić można na 

giełdach albo w niektórych sklepach zoologicznych)

- płyn dezynfekujący (gdy mamy więcej niż jednego ptasznika, używanie nieczyszczonej pęsety 

może być ryzykowne, gdyż przenosić się mogą różne niechciane np. roztocza, dlatego zalecam 

dezynfekowanie pęsety po każdym jej użyciu) 

- różne plastikowe pudełka (przydają się np. żeby złapać pająka gdy nam ucieknie, lub po prostu 

przetrzymanie go na jakiś czas gdy będziemy aranżować lub czyścić mu terrarium) 

- latarka (osobiście używam jej bardzo często, i nie wyobrażam sobie bez niej hodowli, ponieważ 

jest ona przydatna szczególnie wieczorami gdy chcemy zajrzeć do naszego pająka, bądź by po 

prostu lepiej zobaczyć co się dzieje)

- urządzenie określające temperaturę i wilgotność w terrarium pająka (nie jest ono wymagane, lecz 

może się przydać jeżeli nie chcemy aby nasz pająk nie miał za wilgotno lub za ciepło) 

!!!UWAGA!!! WSZYSTKIE AKCESORIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W TERRARIUM PTASZNIKA 

MUSZĄ BYĆ ODKAŻONE LUB WYPARZONE, PONIEWAŻ JEŻELI ZNAJDUJĄ SIĘ NA 

NICH PASOŻYTY, PTASZNIK MOŻE UMRZEĆ.

Terrarium dla pająka

Terrarium ptasznika to jedna z najważniejszych rzeczy potrzebnych w hodowli, 

w końcu to tam spędza on cały swój czas. Jak już wcześniej wspomniałem terrarium pająka 

najlepiej żeby było szklane, natomiast może być ono również plastikowe. Co ważne, ptaszniki nie 

potrzebują dużo miejsca, tak jak to mają w naturze, ponieważ trzymają się one swojego terytorium, 

które znają najlepiej, nie należy więc dawać im ogromnych pojemników, gdyż nie jest im to 

potrzebne.



Wielkość: terrarium dla pająka dostosowujemy w zależności od jego wielkości, tzn. gdy 

mamy małego pająka który ma około 5-6mm długości ciała  trzymamy go w tak zwanym 

"moczboxie", czyli pojemniku na mocz do badań. Gdy mamy pająka o długości ciała około 1-2cm 

trzymamy go w terrarium od 5x5x5cm do 10x10x10cm. Gdy nasz pająk ma już 3-4cm dc trzymamy

go w pojemniku od 15x15x15cm do nawet 20x20x20cm itd.  

Wentylacja: ważne jest, aby wentylacja w terrarium była i na dolnej ściance terraria 

i na górnej części terraria. To zapobiegnie powstawaniu pleśni. 

Gdzie umiejscowić terrarium: terrarium powinno być w miejscu spokojnym, cichym, gdzie 

nie będzie co chwilę ktoś przechodził, odkurzał, oglądał telewizji itp. Nie może być to również pod 

żadnym pozorem parapet. Przykładowo latem, gdy będziemy mieli terrarium na parapecie, 

temperatura będzie wysoka, w terrarium będzie cieplej niż na zewnątrz. Może to doprowadzić do 

śmierci pająka przez zbyt wysoką temperaturę. Wniosek jest taki, że musi to być miejsce gdzie 

promienie słoneczne nie będą bezpośrednio nakierowane na terrarium.

Otwarcie terrarium: w szklanym terrarium często stosowana jest "gilotyna", czyli otwarcie 

szyby bezpośrednio do góry, jest ono dobre, lecz należy być rozsądnym 

w korzystaniu z niego. Otwarcie od góry jest również często spotykane, głównie 

w plastikowych pojemnikach. Może być to klapka, bądź gilotyna, tylko że pozioma. 

W przypadku gilotyny poziomej należy uważać, ponieważ ptasznik może otworzyć taką gilotynę i 

uciec. 

Roztocza: W terrarium mogą zdarzać się roztocza czyli małe pajęczaki Warto pamiętać że 

nie są mocno szkodliwe, lecz są irytujące dla hodowcy i pająka. NIE należy używać żadnych  

środków chemicznych, gdyż mogą one zabić również naszego pająka. 

Profilaktyka:

- wyciągać wszystkie niedojedzone resztki pokarmowe 

- zadbać o to aby nie było pleśni

- pamiętać o regularnym czyszczeniu terrarium 

- ogółem dbać o czystość pojemnika w którym znajduje się pająk

Roztocza nie są stworzone do chodzenia na większe dystansy, dlatego też szukają czegoś, na czym 

będą mogły się poruszać. Nasz pająk jest idealnym ciałem dzięki któremu roztocza mogą się 

przemieszczać, czy nawet jeść pokarm który nasz zwierzak łapie. Więc jeżeli znajdujemy się już w 

sytuacji gdy nasz pająk ma na sobie roztocza, możemy włożyć do terrarium martwego świerszcza, 

kawałek warzywa itp. Wyczują one jedzenie, i zejdą z pająka aby udać się i zjeść to co wyczują. 

Gdy po jakimś czasie zbierze się ich dużo na tym co im daliśmy, wyciągamy kawałek razem z 

roztoczami. Dajemy nową porcję jedzenia 



i powtarzamy proces aż roztocza znikną. Innym sposobem jest zakup skoczogonków, które nie są 

groźne dla naszego pająka, a wręcz pożyteczne. Na przykład wyjadają niedojedzone resztki 

pokarmu, walczą z roztoczami, czyszczą terrarium z odchodów itp.

Proces linienia u pająków to bardzo ważny jak i stresujący moment. Polega on na 

zrzuceniu starej skóry aby zastąpić ją nową skórą, gdy pająk nie mieści się w starej. Należy zawsze 

się upewniać, że pokarm zostaje zjedzony, bądź po prostu go nie ma w terrarium (podczas procesu 

linienia niezjedzony pokarm może zjeść żywcem ptasznika). Ptaszniki linieją nieregularnie. 

Oznacza to, że nie można przewidywać kiedy pająk wylinieje, można natomiast się tego 

spodziewać po paru oznakach:

- Ptasznik jest powolniejszy i spokojniejszy niż zazwyczaj

- Ptasznik nie przyjmuje pokarmu

- Chowa się w swojej kryjówce przed linieniem

- Ptasznik staje się ciemniejszy

- Odwłok staje się "tłusty" 

- więcej pajęczynuje

Tuż przed linieniem, pająk robi sobie "dywanik" z pajęczyny na którym później kładzie się na 

plecach. Nie należy go wtedy POD ŻADNYM POZOREM dotykać ani dmuchać na niego, 

ponieważ może to doprowadzić do zestresowania się pająka w skutek czego może on przejść źle 

wylinkę lub nawet umrzeć. Po wylinieniu pająka należy poczekać parę dni, aby chitynowy oskórek 

i kły jadowe (czyli narząd służący do łapania pokarmu) stwardniały (można też czekać, i 

obserwować aż kły jadowe staną się czarne) również po wylinieniu trzeba dać pająkowi świeżej 

wody.

 Zachęcam do obejrzenia filmiku na którym ładnie jest pokazany proces linienia: 

 https://youtu.be/l4u9qilgG4A

Włoski parzące to po prostu włoski na odwłokach niektórych ptaszników. Służą one 

obronie przed napastnikiem, ptaszniki wyczesują je za pomocą tylnych odnóży energicznie 

przesuwając nimi o odwłok. Powodują swędzenie i podrażnienie, lecz nie zawierają jadu. 

Najczęściej występują one u ptaszników naziemnych Nowego Świata.

Jak namówić rodziców/opiekunów na ptasznika?

Przede wszystkim nie narzucaj im się ze swoją prośbą. Postaraj się w jakiś sposób pokazać że 

możesz być odpowiedzialny za dzikie zwierzę. Wykaż się swoją wiedzą na ich temat, to sprawi że 

rodzice nie pomyślą od razu że chcesz ptasznika a nic o nich nie wiesz i, że może się to wszystkie 

skończyć źle. Możesz też ustalić z rodzicami coś na temat ocen, natomiast osobiście nie jestem 

zwolennikiem tego sposobu, uważam że na kontakt z ptasznikiem trzeba mieć pewną wiedzę na ich 



temat, a nie tylko dobre oceny. Postaraj się im udowodnić że ptaszniki wcale nie są tak okropne jak 

może im się wydawać. Jest wiele bardzo ładnych ptaszników które na pewno spodobałyby się 

twoim rodzicom/opiekunom. 

To wszystko co przygotowałem na temat ptaszników. Mam nadzieję, że skorzystasz 

z informacji o których wspomniałem, lub może nawet zachęciłem cię do hodowli tych 

niesamowitych zwierząt Na sam koniec chciałem jeszcze dodać parę zdjęć moich ptaszników 





Troszkę o HIP-HOP.

Historia hip-hopu

Hip-hop wziął swój początek w Nowym Jorku w latach siedemdziesiątych. Ludzie tańczyli hip-hop 

na ulicach, wyrażając w ten sposób swoje emocje, bunt i przy okazji dzięki temu byli sprawni 

fizycznie. 

W naszych czasach hip-hop najczęściej można

zobaczyć na konkursach, festiwalach, w reklamach 

i w filmach. Teraz hip-hop polega bardziej na

opowiadaniu historii, sile i energii. 

Możecie zobaczyć przykłady hip-hopu na tych filmikach. Zapraszam! 

https://m.youtube.com/watch?v=WORirbXAI8A

https://m.youtube.com/watch?v=0mJGZKOtiS0

Oto kilka kroków z hip-hopu:

1.Bounce

2.Kick ball change

3.Butterfly

4.Party machine

Hip-hop daje dużo korzyści. Chodząc na zajęcia poznajemy ludzi, uczymy się czegoś nowego, 

mamy jakiś ruch i oczywiście daje nam to dużo radości. A jeżeli Cię jakoś zachęciłam do zapisania 

się na zajęcia to polecam ci kilka klubów tanecznych: Schock Dance, Dance for kids  

Życzę Ci powodzenia w przygodzie z hip-hopem. 



Francja
Francja kojarzy się najbardziej z wieżą Eiffla, Luwrem, Tour de France, winem i sztuką. 

Jest pięknym krajem z pięknymi regionami, w których można znaleźć wiele zabytków, skosztować 

regionalnej kuchni i miło spędzić czas. 

CIEKAWOSTKI

-we Francji o godzinie 12.30 do 14.30 jest czas przerwy w pracy, nawet sklepy nie są otwarte

-niektórzy mówią, że prima aprilis wywodzi się z Francji 

-kraj ten jest 1,8 razy większy od Polski

-pełna nazwą kraju jest Republika Francuska

- 34% Francuzów zna język angielski

-biała suknia ślubna to  francuska tradycja z 1499 roku

- wino jest podawane do większości dań

-wieża Eiffla jest malowana co 7 lat

 MIEJSCA WARTE OBEJRZENIA

- wieża Eiffla

- Luwr

- katedra Notre Dame

- Łuk Triumfalny

- Bazylika Sacre-Coeur

- Mont Saint Michel

- Chamonix

- Carcassonne

- Wersal

- Środkowa część doliny Loary

To bardzo niewielka ilość pięknych miejsc, które można zobaczyć w tym pięknym kraju.



 ZNANE POTRAWY

- makaroniki ,które można znaleźć w Polsce chodź wydaje mi się że w Francji smakują na pewno o 

wiele lepiej

- zupa cebulowa

- creme  brulee

-ślimaki

- żabie udka

-quiche  lorraine

 

 

ZNANE OSOBY

Aktorzy: Emma Watson,Louis de Funes,

Święci:Joanna d’Arc,Teresa z Lisieux

Chemik:Louis Pasteur

Piłkarze:Kylian Mbappe ,Paul Pogba,Antoine

Griezmann,Pierre-Emerick Aubameyang,

Thierry Henry (trener),Zinedine Zidane 

Politycy:Emmanuel Macron,Charles de

Gaulle.             



Kącik modowy
                                                                                                                                         

Każdy ma swój styl i o tym musimy pamiętać...

Moda jest obecnie jednym z najpopularniejszych z tematów. Wyrażanie swojego stylu 

w dużej części jest związane z wyrażaniem siebie dlatego moda i styl są ważne, ale nie powinny 

być najważniejsze. Musimy pamiętać również byśmy ubierali tak aby czuć się dobrze oraz żeby 

było nam wygodnie. Powinniśmy szanować to, że każdy ma swój indywidualny styl i nie 

krytykować innych za to jak się ubierają. Jeśli ktoś nie znalazł jeszcze swojego stylu najważniejsze 

jest, żeby się nie poddawać i szukać dalej. Oczywiście ubieranie się kierując się  obecną modą nie 

jest niczym złym i właśnie w kąciku modowym znajdziecie informacje co jest modne w tym 

sezonie.

                             

SEZON JESIEŃ ZIMA 2021-2022

Kolory:

Co do modnych kolorów jest ich całkiem sporo więc wymienię tylko kilka:

-odcienie brązu (karmel, ciemne odcienie)

-odcienie zieleni (zwłaszcza odcień głębokiej zieleni)

-odcienie: intensywnie żółte, ognistej czerwieni, niebieskiego, fioletu

  Kurtki:

Modne będą zwłaszcza pikowane kurtki w kolorach wypisanych powyżej 

  



Torebki:

Co do torebek to modne będą albo duże w rozmiarze XXL albo małe pikowane 

  

Buty: 

W sezonie jesień-zima 2021/2022 przeważają eleganckie buty, ale mające w sobie nieco 

sportowego ducha. Sprawia to, że buty stają się uniwersalne, nadające do wielu stylizacji. 

Modne są również botki i kozaki ze sztucznym futerkiem.

Są to tylko podstawowe informacje modowe, ponieważ cała reszta zależy od naszego gustu i

stylu więcej informacji możemy znaleźć oczywiście w Internecie.    



               ♥ Żarty i Dowcipy ♥

Nauczycielka pyta dzieci:

- Czy macie zwierzęta w domach?

- Tak! Ja mam psa.

- A ja mam chomika!

- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś.

Pani pyta dzieci jaki zawód chciałyby wybrać.

- Lekarz, aktorka, modelka, policjant... odpowiadają dzieci

A ty Jasiu kim chcesz zostać? - pyta pani

- Emerytem

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia.

- Bo nie mogę się obudzić na czas...

- Nie masz budzika?

- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię.

- Kasiu, czemu płaczesz?

- Bo wujek spadł z drabiny, połamał szafkę i stłukł wazon....

- I co, żal Ci wujka? Stało się coś wujkowi?

- Nie, ale mój brat to widział, a ja nie...

- Kaziu, jeśli powiem: "Jestem piękna", to jaki to czas?

- Czas przeszły, proszę pani!

- Jasiu - pyta nauczyciel. - Jaki to będzie przypadek jak powiesz "lubię nauczycieli"?

- Bardzo rzadki, proszę pani.

- Tatusiu widziałem jak nasz sąsiad gonił ruszający z przystanku autobus...

- I co?

- Poszczułem go naszym psem i zdążył...



- Mały Jasio pyta mamy: - Mamo, po co ty się malujesz?

Żeby ładnie wyglądać.

- A kiedy to zacznie działać?

Mama pyta synka: - Jasiu, jak się czujesz w szkole?

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.

Dziękujemy i zapraszamy na kolejny numer gazetki :)


