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Moje hobby to śpiew,
taniec i rysowanie 

Jestem redaktorką naczelną tej
gazetki. Chodzę do klasy
czwartej.

Mam pięć psów.
Wabią się Dejzi,
Reksio, Zuzia,
Skubi i Sador. 
Dejzi ma sierść
czarno- białą,
Reksio jest puchaty
i ma taką samą
sierść jak Dejzi,
Zuzia jest

mamą Dejzi i
Reksia. Ma sierść
białą.Skubi jest
bratem Zuzi i  ma
sierść czarną,
Sador ma sierść
rudą.

Mieszkam w
Pomaskach
Wielkich. To
mała wieś w
powiecie
makowskim.
Moi rodzice
zajmują się
rolnictwem.
Mam siostrę
i brata.
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Kot to mały puchacz ;D

  Nazywam się Julia. Jestem przewodniczącą klasy 4.

Kot syjamski

A.F

Konie to
moja pasja,
bo kto by
ich nie 
lubił. ;D  
Mój koń ma
rudy kolor.
Ma na imię
Gala. Jest
spokojnym
koniem.
Należy do
stadniny w
Makowicy.

A.C

A.F
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Starajmy się o świadectwo z czerwonym paskiem.

Jestem patriotą i nasz kraj jest dla mnie najważniejszy.

Szymon Kuc

Polska to nasz
kraj i
będziemy  o
nią walczyć.
Polska ma
swoje godło -
w nim jest
biały orzeł i
swój hymn.

Sz.K
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Najszybszymi końmi na świecie są konie pełnej krwi
angielskej.

Mniejsze konie są z reguły bardziej wytrzymałe i odporne.
Konie to moja pasja.

koń

zk

Pies Husky
pochodzi z
Syberii. Jest
bardzo
oddanym
psem.Nie lubi
samotności,
dlatego najlepiej
czuje się,stale
towarzysząc
człowiekowi lub
przebywając
wśród innych
psów. Husky
jest inteligentny
ale niezależny.

Wymaga
cierpliwego i
wyrozumiałego
właściciela który
poświęci mu
sporo czasu i
zapewni
zajęcie.    

Zuzanna Kluczek

zk
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PIES BOHATER

TA RASA PSÓW PRAWIE CODZIENNIE  RATUJE ŻYCIE.
WIKTOR DZ

Psy ratownicze
noszą w
beczkach:
spirytus, 
herbatę, wodę i
apteczkę. Są
czułe,  mądre,
mają dobry
węch. Mogą
ogrzać swoim
ciałem.         

WIKTOR DZ
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Kotki zawsze są cudowne , więc zawsze jesteśmy za nimi.

Nazywam się ALEKSANDRA.

Ola Zalewska

Chodzę do
czwartej klasy.
Moje hobby to
rysowanie i
taniec. Moje
ulubione lekcje
to w-f i plastyka.
W domu mam
małego 
kociaka. Ma na
imię Łatek.
Mam też psa.
Wabi się Timon.
Mieszkam w
Smrocku -
Kolonii.

Bardzo lubię
jeździć na
rolkach oraz
rowerze. Mój
kotek ma sierść
koloru biało-
czarnego.
Kiedyś byłam
cherlederką.
Jeździłam na
zawody z tańca.
Lubię kolorować
i malować.

OZ.
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Chroń przyrodę i zwierzęta.

Przyroda jest ważna do życia człowieka.

Segreguj
śmieci.
To jest
ważne dla
środowiska.
Powinniśmy
dbać o
swoją
planetę.
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           Ciekawostki o kotach domowych.

Przodkiem kota domowego jest kot
nubijski.

Niektóre koty są
wspaniałe.

Według
poglądów
większości
współczesnych
naukowców
różnice
pomiędzy kotem
domowym i
nubijskim są tak
niewielkie, że
należą one do
tego samego
podgatunku.

Gatunek
prawdopodobnie
pochodzi
od kota
nubijskiego,
przy czym
w Europie
krzyżował
się ze
żbikiem.
Jest
uznawany
za gatunek
inwazyjny.
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 Koty to moje ulubione zwierzęta. Koty to kochane
zwierzęta.

                                         Koty

Udomowiony
gatunek ssaka z
rzędu
drapieżnyh z
rodziny
kotowatych.
Koty zostały
udomowione około
9500 lat temu i
są obecnie
najpopularniejszymi
zwierzętami
domowymi na
świecie.
Gatunek
prawdopodobnie

pochodzi od
kota
nubijskiego,
przy czym w
Europie
krzyżował się ze
żbikiem. 

Koty żyjące na
wolności
dożywają
średnio do 8 lat,
natomiast koty
trzymane w
domu osiągają
wiek do 20 lat.
Na długość
życia wpływa
szereg
czynników,
takich jak: płeć,
styl życia czy
zwyczaje,jak i
również kwestia

sterylizacji lub
kastraci.
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                 Ciekawostki o kotach bengalskich.

Kot bengalski pochodzi z stanów
zjednoczonych.

Koty to super
zwierzęta.    

Kot bengalski
ma wydłużony
tułów, który
trapezowo
wznosi się
powyżej łopatek
ku tylnej części.
W ogólnej
budowie jest
średni, krzepki i
umięśniony,
przypomina
swoich dzikich
przodków.
Waży od 3 do 8
kilogramów. Maja Wasilewska

Koty bengalskie
cechują się
energicznym
usposobieniem,
są skore do
wszelkich
zabaw, lubią
towarzystwo
człowieka (w
szczególności
dzieci), silnie
przywiązują się
do właściciela. 
Bez problemu
mogą kroczyć
na smyczy obok
psa lub

innych zwierząt.

MW


