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Numer 1 01/19

Hej! Nazywam się Klaudia
Olkowska, a to jest moja
pierwsza samodzielna gazetka.

Proszę o
wyrozumiałość! ;)

Mam
nadzieję,
że
gazetka
się
spodoba!  
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     Kraska liliowopierśna   
      (widoczna na zdjęciu)

                             Dzikie i niespotykane
                                      zwierzęta!

      "Występuje w Afryce Subsaharyjskiej.     
         Nie jest zagrożona wyginięciem.           
        Po raz pierwszy opisana była przez       
  Karola Linneusza w 1766 roku."~wikipedia

"Bezwłosy
królik".
Widzieliście
kiedyś takie
zwierzę? Ja
osobiście nie :3 
Możliwe, że to
photoshop i tak

dalej, ale po
prostu to
zwierzę mnie
zaciekawiło i
postanowiłam je
tu wstawić >:3



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 1 03/2019 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Zwierzęta i nie tylko

Są podobne do
owiec, prawda?

                                   Znacie alpaki? 
                             Jeśli nie, to poznacie!

Alpaka jest
zwierzakiem,
który głównie je
trawę, jest
udomowiony i
pochodzi z
rodziny
wielbłądowatych. 
"Te zwierzaki
zamieszkują
Andy
południowego
Peru, zachodniej
Boliwii,
Ekwadoru i
północnego

Chile." Są łatwe
w utrzymaniu
dlatego, że nie
są ograniczone
dla określonego
środowiska. 

Alpaki są bardzo podobne do lam, lecz alpaki są od nich
mniejsze i bardziej przypominają owce.
Uważano, że alpaki pochodzą od gwanako andyjskiego,
lecz DNA stwierdziło, że ich założycielem rodu jest
wikunia.
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Występuje w ubarwieniu letnim czyli brązowo-szarym, a
zimą stalowoniebieskim lub śnieżnobiałym.~wikipedia

                                     ~Lis polarny~

Lis polarny to
gatunek
drapieżnego
ssaka z rodziny
psowatych. 
Występuje na
obszarach na
północ od kręgu

polarnego.
Zamieszkują
najczęściej
doliny, obszary
nad morzem i
grzbiety górskie.
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Często występuję w memach,
szczególnie w Polsce, jako Janusz
:D

 Teraz każdy już 
        go zna! :D

                               ~Nosacz Sundajski~

Nosacz
Sundajski 
Występuje z nim
wiele memów.
"Gatunek
ssaka z rodziny
koczkodanowatych wyróżniający
się
charakterystycznym
nosem. Samiec
ma wydatny,
rozszerzony na
końcu nos w
kształcie
ogórka, a nos

samicy jest
mniejszy."
~wikipedia
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                                    Trzymajcie się 
                  i do następnego numeru mojej gazetki!

                   ~To już ostatnia strona tej gazetki~
                 ~Dziękuję za przeczytanie do końca!~


