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Warto przeczytać: 
 

* Schroniska- miejsca 
dla bezdomnych 

zwierząt 

 

* Mój przyjaciel pies. 

 
*Dziwne historie o 

zwierzętach 
 

*Zwierzęce rebusy i 
dowcipy. 
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SŁOWO WSTĘPU …  
 

 

 

'Kochani czytelnicy 

„Czwóreczki”, 

nadeszła jesień, dni stają się 

coraz krótsze, a noce zimne i 

długie. Wszystkie zwierzęta przygotowują się do zimy. Jedne odlatują 

do „ciepłych” krajów, inne robią zapasy na zimę, a inne zostają 

wyrzucane przez swoich właścicieli, ponieważ skończyły się wakacje i 

nie ma się nimi kto zająć. I o takich zwierzętach chcielibyśmy dzisiaj 

napisać. Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na miejsca, dzięki 

którym te zwierzęta mają szansę na przetrwanie, czyli na schroniska.  

 Drugi temat, którym chcielibyśmy się zająć, to temat harcerstwa. 

W naszej szkole harcerstwo istniało „od zawsze”. Mamy w szkole 

zuchy, mamy i harcerzy. Harcerstwo to świetny sposób na spędzenie 

wolnego czasu, ale nie tylko. Ale o tym porozmawiamy z harcerzami i 

zuchami, którzy opowiedzą Wam o swojej przygodzie z harcerstwem 

już w następnym numerze „Czwóreczki” 

                                      Zapraszamy do lektury!!! 

Redaktorki  naczelne tego wydania, 

Julia Krzystańska i Natalia Sawczyńska 
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DLACZEGO SCHRONISKO ? 
 
 

Wszystko co wiemy o schroniskach :) 

Hej ! Dzisiejszy artykuł poświęcamy schroniskom dla 

zwierząt . W Polsce oraz w innych krajach jest bardzo dużo 

schronisk, a w nich jest coraz więcej psów ,kotów i innych 

zwierząt. Jest też  coraz więcej fundacji pomagających 

schroniskom, lecz to nie znaczy, że nie możemy  im 

pomagać. W wielu schroniskach jest możliwość zostania 

wolontariuszem. Wolontariusz wykonuje różne czynności: 

wyprowadza psy na spacer, bawi się z nimi, kupuje 

jedzenie i zabawki, a przede wszystkim daje im miłość  

 

W Bolesławiu znajduje się schronisko dla 

bezdomnych zwierząt „Rafik”.  Mieści się 

ono przy ulicy Parkowej i należy do 

najnowocześniejszych w całym 

województwie. Obecnie pod opieką 

schroniska jest ponad 80 psów i 

kilkanaście kotów. W schronisku znajdują 

się nie tylko kojce dla psów, ale także 

gabinet weterynarza, pomieszczenie do 

mycia zwierząt, kuchnia do gotowania dla 

nich posiłków i specjalne pomieszczenie, w 

którym mogą przebywać zwierzęta po 

zabiegach i operacjach. 

Po przybyciu do schroniska wszystkie 

zwierzęta (psy i koty) mają zakładaną 

specjalną książeczkę zdrowia.  W niej 

wpisywane zostają informacje o 

szczepionkach, sterylizacji, odrobaczaniu i 

wszelkich zabiegach, które zwierzątko musi 

przejść. Przez całe 2 tygodnie zwierzęta 

podlegają kwarantannie, czyli muszą 

przebywać w odosobnieniu. Jest tak 

dlatego, ze opiekunowie nie wiedzą, czy 

zwierzę jest zdrowe i nie chcą, żeby zaraziło 

chorobą inne zwierzęta. Jeżeli w ciągu 2 

tygodni okaże się, że wszystko jest OK, 

zwierzę zostaje umieszczone w kojcu.  

 

 

Schronisko to dba o zwierzaki i poświęca 

im dużo czasu .  

A oto kilka rad od wolontariuszek z klasy 

5a, które pracują w schronisku: 

Jak chcesz mieć psa z hodowli to najpierw 

radzimy zobaczyć  go w schronisku. Do 

Bolesławia można przyjechać i osobiście 

wybrać swojego przyjaciela. Są tam 

naprawdę piękne psy rasowe jak i kundelki 

małe , duże i średnie. Jest jedna, ale za to 

bardzo duża różnica pomiędzy psem ze 

schroniska , a tym z hodowli za pieniądze: 

jeśli adoptujesz tego ze schroniska 

uratujesz mu życie !!! 

Istnieje także adopcja na odległość tak 

zwana adopcją serca.  Polega ona na tym, 

aby wspomagać wybrane zwierzę 

finansowo lub w innej formie jeśli 

schronisko na to pozwala. Nie znaczy to że 

musisz takie zwierzątko zabierać do domu, 

ale możesz mu pomóc. 

Godziny otwarcia schroniska:  

poniedziałek - piątek 9:00 - 18:00 

sobota 9:00 - 15:00 

tel. 501 614 495 lub  32 30 72 360 

schroniskorafik@gmail.com 

http://www.schroniskoboleslaw.pl/ 

 

mailto:schroniskorafik@gmail.com
http://www.schroniskoboleslaw.pl/
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DOWCIPY NA DOBRY NASTRÓJ …  
 

Jest jesień, a co za tym idzie częste deszcze, zimno. Nie zawsze chce nam się wychodzić 

z domu. A czasami dopada nas chandra…  My mamy na nią sposób. Specjalnie dla Was 

wybraliśmy kilka dowcipów o zwierzętach. Bawcie się dobrze  

 
 

Rozmawiają dwa psy: 

- Stary, jakiej sztuczki 

nauczyłem wczoraj 

swojego Pana, to się 

w pale nie mieści! 

- Co go nauczyłeś? 

- Jak podniosę łapę to 

od podaje mi swoją… 

 

Jest króliczek i 

miś. Miś ma 

sklep. 

Pierwszego dnia 

przychodzi 

króliczek do 

sklepu i pyta się: 

- Czy są zgniłe 

marchewki? 

- Nie ma - odpowiada miś 

Na drugi dzień znowu przychodzi i się pyta: 

- Czy są zgniłe marchewki? 

- Nie ma - odpowiada miś. 

Gdy króliczek wyszedł miś pomyślał, że 

przyniesie mu te zgniłe marchewki. 

Na trzeci dzień przychodzi znów i się pyta: 

- Czy są zgniłe marchewki? 

- Są - odpowiada miś. 

- Mam cię kanalio, sanepid. 

 Siedzi sobie sroka na 

sośnie, a tu 

niespodziewanie do 

sosny podchodzi krowa 

i zaczyna się wspinać. 

Sroka w szoku 

obserwuje jak krowa 

powolutku siada koło 

niej na gałęzi. Wreszcie 

pyta krowę: 

- Krowa, co ty robisz? 

- No przyszłam sobie wisienek pojeść. 

- Ty Krowa... ale to jest sosna, a nie wiśnia. 

- Spoko... Wisienki mam w słoiczku! 

Pan Jan dostał na urodziny papugę. Szybko 

zorientował się, że ma ona okropny nawyk 

przeklinania i rzuca mimochodem co drugie 

słowo. Cóż miał jednak zrobić - wyrzucić żal, 

zawsze to jakiś towarzysz, zresztą prezent. 

Wiele dni starał się walczyć ze słownictwem 

papugi. Mówił do niej miłe słowa, puszczał 

łagodną, klasyczną muzykę, robił wszystko, 

żeby dać papudze dobry przykład. Słowem - 

pełna poświęcenia terapia i wszystko na nic. 

 

Pewnego dnia, kiedy papuga wstała lewą noga 

i była wyjątkowo wredna, pan nie wytrzymał. 

Zaczął krzyczeć, ale papuga darła się głośniej. 

Potrząsnął nią. Wtedy nie dość, ze go 

zbluzgała, to jeszcze dostał parę razy dziobem. 

Zdesperowany wrzucił ptaszysko do 

zamrażarki, zatrzasnął drzwi, oparł się o nie i 

zsunął w dół. Papuga rzuciła się kilka razy o 

ściany zamrażarki, coś zabełkotała i nagle 

wszystko ucichło. 

 

Pan Jan ochłonął trochę, zaczął mieć wyrzuty 

sumienia. Otworzył szybko drzwi zamrażarki. 

Papuga milcząc weszła na jego wyciągnięte 

ramie i powiedziała: 

- "Najmocniej przepraszam, że uraziłam pana 

moim słownictwem i zachowaniem. Proszę o 

przebaczenie, dołożę wszelkich starań, aby się 

poprawić i nie dopuścić do podobnych scen w 

przyszłości". 

Pan był w szoku, już otwierał usta, żeby 

zapytać, co spowodowało tak radykalna 

zmianę, kiedy odezwała się papuga: 

- "Czy mogę pana uprzejmie zapytać: co zrobił 

kurczak?" 
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CIEKAWOSTKI …  
 

Różnorodność świata zwierząt przyprawia o zawrót głowy, wciąż zadziwia i nieustannie 
fascynuje. Gwarantujemy, że nawet jeśli jesteś ekspertem w dziedzinie zoologii, 
poniższe ciekawostki o zwierzętach wprawią cię w osłupienie! 
 

 

1. Jeśli ośmiornica 
głoduje, potrafi zjeść 
swoją własną mackę. 
2. Tygrysy mają paski 
nie tylko na futrze, 

ale również na skórze. 
3. Pchła potrafi skoczyć na wysokość aż 
200 razy większą niż ona sama. 
4. Koty o białej 
sierści są zazwyczaj 
głuche i mają jedno 
oko koloru 
zielonego, a drugie 
koloru niebieskiego. 
5. Na każdego człowieka na ziemi 
przypada ponad milion mrówek. 

6. Język żyrafy jest 
koloru czarnego i 
jest tak długi, że 
może sobie nim 
wyczyścić uszy. 

7. Płeć żółwia można poznać po 
wydawanych przez niego dźwiękach – 
samce burczą a samice syczą. 
8. Karaluch może przeżyć kilka tygodni 
pozbawiony głowy – ostatecznie zabija 
go głód. 
9. Psie i kocie nosy są 
tak unikalne, jak 
opuszki ludzkich 
palców – ich odciski 
mogą służyć do 
identyfikacji osobników. 
10. Gdy ślimak straci oko, potrafi na 
jego miejsce wytworzyć nowe. 

11. Kolibry to jedyne 
ptaki, które potrafią 
latać w tył. 
12. Kacze kwakanie 
nie odbija się echem i 

nikt jeszcze nie wyjaśnił, dlaczego. 

13. Pamięć złotej rybki trwa zaledwie 
trzy sekundy. 

15. Serce krewetki 
umiejscowione jest w jej 
głowie. 
16. Ślimak może zapaść 

w sen na trzy lata. 
17. Oko strusia jest większe 
od jego mózgu. 
18. Podczas wylatywania z 
jaskini, nietoperze skręcają 
zawsze w lewo. 
19. Koci mocz błyszczy się w świetle 
ultrafioletowym. 
20. DNA szympansa i człowieka są 
zgodne w 98.4 % 
21. Słonie to jedyne ssaki, które nie 
potrafią skakać. 
22. Krew pasikoników jest koloru 
białego. 

23. Konie i króliki 
nigdy nie 
wymiotują. 
24. Złote rybki 
trzymane w 

ciemności tracą kolor i stają się biało-
szare. 
25. W Australii 
żyje dwa razy 
więcej kangurów 
niż ludzi. 
 
 
 
 

Które z tych 
fascynujących ciekawostek 
o zwierzętach zaskoczyły 

Was najbardziej? 
 

 

http://www.topnaj.pl/ciekawostki-o-kotach
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ANIMALS in English…  
 

 

 

Dla wszystkich fanów języka angielskiego proponujemy 
przypomnienie kilku słów. Karty te można wyciąć i 

zabawić się w domu w grę „memory”, czyli 
zapamiętywanie. Udanej zabawy  

 

 

Ile słówek udało Wam się zapamiętać w ciągu trzech minut??? 
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POMYŚL I ZRÓB… 
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   MÓJ PRZYJACIEL- ZWIERZ 
 

Uczniowie naszej szkoły to miłośnicy zwierząt. 

Wielu z nich ma zwierzaka w domu. Wasi 

koledzy opowiedzą Wam, jak wygląda opieka 

nad zwierzętami. 

 

 

 

 

 

 

Julia Roś klasa 3a: 

Mój pies ma na imię Kamiś i ma 

2 lata. Jest rasy Shih-Tzu. Jest 

mały i kudłaty, mieszka z nami w 

domu. Jeździliśmy na wystawy, 

zdobył na nich  7 pucharów,  6 

medali i 4 rozety. Zdobył tytuł 

Najlepszy  Junior w rasie, 

Najpiękniejszy  Junior,  

Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy 

Dorosły Pies. Mój pies jest 

Młodzieżowym Championem Polski. Jest 

ekstra przyjacielem i bardzo go kocham.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZWÓRECZKA                                                                                                                     NUMER 2 (55) 
 

 
Strona 9 

 

    A NA NUDĘ…
 

Chciałybyśmy zaprosić Was do przeczytania wspaniałej książki… Tak, tak, wiemy, że to już 

niemodne, ale jest to książka o losach psa, który żył naprawdę w latach 50 XX wieku. 

Samodzielnie podróżował pociągami, przez co stał się najczęściej opisywanym i 

fotografowanym psem tamtych czasów.  

 

 

W 1961 zginął potrącony przez pociąg i 

pochowany pod akacją rosnącą przy 

stacji, a w rok później postawiono mu 

pomnik. 

 

 

 

Akcja utworu dzieje się we Włoszech. 

Pewien zawiadowca znalazł na stacji 

kolejowej kundelka, przygarnął go i nazywa 

Lampo (wł.Błyskawica). Zawiadowca, 

mający troje dzieci (Gina, Roberto i Adele) 

mieszkał w mieście Piombino, a pracował w 

miasteczku Marittima. Lampo cały dzień 

spędzał na stacji, a wieczorem wracał z 

zawiadowcą do jego domu na kolację. 

Pies kilkakrotnie uciekał od swojego 

nowego właściciela. W czasie pierwszej 

wycieczki psa wszyscy martwili się, że 

Lampo już nigdy nie wróci, ale ich 

przypuszczenia nie sprawdziły się. 

Pewnego razu na stację kolejową przybył 

dziennikarz i kilka dni później w gazecie 

ukazało się zdjęcie kundelka wraz                 

z opowiadaniami o jego przygodach               

i "podróżach" pociągiem. Zawiadowca           

i kolejarze szybko przyzwyczaili się do 

ucieczek psa. Podczas jednej z nich, gdy 

Lampo wyruszył do pewnego miasteczka, 

przytrzasnęły go drzwi pociągu. Jeden         

z pasażerów pociągnął więc za hamulec, by 

zatrzymać pociąg i uwolnić psa. Podczas 

zamieszania, które powstało w pociągu, 

Lampo wyskoczył i ukrył się w krzakach. Co 

było dalej? Przeczytajcie sami. Możemy 

tylko zdradzić, że historia ta nie kończy się 

happy end’em.                   

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawiadowca
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C5%82oski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piombino
https://pl.wikipedia.org/wiki/Campiglia_Marittima
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