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Słowo redaktorów
Drodzy nasi koledzy czytelnicy....
Maskotem 2. numeru naszego czasopisma jest jeż. A dlaczego właśnie to małe zwierzątko?
Ponieważ jest symbolem jesieni, która teraz panuje w przyrodzie....Dowiecie się ciekawe
informacje na jego temat, przeczytacie, co napisali o nim uczniowie klasy 2..Oprócz tego
zebraliśmy dla Was najnowsze wiadomości z przedszkola....
JEŽEK

Jeż
M. Przybylska
Idzie, idzie jeż,
Ten kujący zwierz,
Nóżkami tup, tup,
I pod listek siup.
Jeżu, jeżu nasz, skąd igiełki
masz?
Jeżu, jeżu nasz, skąd igiełki
masz?

Ptal se chlapec sluníčka:
"Mohou chodit jablíčka?"
Slunce na zem posvítilo,
velice se podivilo.
Opravdu tam jablíčka
vozí jehel kulička.
Dupe, funí, naříká,
je to tíha veliká.

Podzim v mateřské škole - fotoreportáž

Jeż - nasz wielki przyjaciel
- prace uczniów drugiej klasy

Jeż ma ciemne oczka.
Ciało pokryte ma
kolcami. Bardzo lubi
jabłka. Jeż to ładne
zwierzątko.
Jeż jest mały. Śpi
podczas zimy. Zbiera
jabłka i gruszki.
Jeż ma oczy jak czarne
guziki. Ma kolce. Jeż to
ładne zwierzątko. Jest
wesoły.

Jeż jest małym i oryginalnym
zwierzątkiem. Ma małe nóżki
i króciutki wilgotny ryjek.

Jeż to małe zwierzątko. Jest
bardzo miły. Lubi owoce jabłka i gruszki. Mieszka
pod liśćmi.

Jeż/ježek
Ježek patří v řadě států mezi chráněné
živočichy. Jeho roztomilý bodlinatý vzhled
zvýrazněný velkýma černýma očima
a
neobvyklá srst, vyvolávají u většiny lidí
všeho věku sympatie. Je to zajímavý tvor a
provází člověka od pradávna.

Jeż (Erinaceus europaeus), największy ssak z rzędu
owadożernych, zaliczany do rodziny jeżowatych.
Długość ciała 25–30 cm, ogona 2,5 cm, ciężar ciała
do 1,2 kg. Grzbiet i boki ciała pokryte kolcami o
długości do 3 cm, barwy szarobrązowej. Jeż
posiada silnie rozwinięty mięsień podskórny
umożliwiający zwierzęciu szybkie zwinięcie się w
kłębek i nastroszenie kolców. Stanowi to
przystosowanie obronne tego gatunku w razie
zagrożenia ze strony naturalnych wrogów puchaczy, lisów, borsuków i tchórzy.

Zamieszkuje obrzeża lasów, tereny
parkowe i ogrody. Kopie nory,
wykorzystuje także jako kryjówki
nory królików, a także różnego
rodzaju zagłębienia i rozpadliny, w
których buduje gniazdo z mchu,
trawy i liści. Pożywienie stanowią
owady,
dżdżownice,
ślimaki,
drobne kręgowce, a także padlina i
pokarm roślinny. Zapada w sen
zimowy.

Ježek to na světě nikdy neměl lehké. Nebyl znám způsob jeho života a lidé se podivných
zvuků které vydává, báli. Svádělo se na něho kde co. Prázdná vemena krav ve chlévech nebo
na pastvě, mléko vypili ježci. Rozbitá a chybějící vejce v kurnících, může za to ježek.
Vždy se našel důvod, proč ježka pronásledovat.
Bohužel si člověk neuvědomuje, jak důležitou roli ježek v přírodě má a jak je pro životní
prostředí prospěšný. Živí se totiž živočichy, kteří ve větším množství přírodě i člověku
škodí.
Z: www.jezci-treser.cz, www.portalwiedzy.onet.pl, První encyklopedie zvířat

Vyřeš, odevzdej a vyhraj sladkost

Rozwiąż, oddaj pani, wygraj słodycze

