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    Listopad-Grudzień 



Słowo Wstępu 

 

Hejka, to znowu ja i nasz nowy już 2 

numer. Znajduje się w okresie świąteczno-

noworocznym, który wszyscy uwielbiają. 

Nasz kolejny zeszyt jest równie dobry co 

pierwszy i jak zawszę znajdziecie tu 

komiksy, quizy, krzyżówki, ciekawostki o 

zwierzętach, samolotach, skoki 

narciarskie. Warte wspomnienia są też 

andrzejki o których możecie poczytać. 

Będzie również druga część o dinozaurach. 

Życzę Wam wesołych świąt i wesołego 

nowego roku! 

 

Redaktor Naczelny 

Dawid Matwiejko 













GIMNASTYKA sportowa  

Gimnastyka sportowa to krótkie układy ćwiczeń na różnych przyrządach trwające mniej 
więcej od 30 do 90 sekund. W poszczególnych krajach sprawy związane z tym sportem 
regulują krajowe związki sportowe.  
  
Ja bardzo chciałabym się nauczyć salta machowego czyli inaczej gwiazdy bez rąk.  
  

  
 

Ale również też bym chciała się nauczyć fiflaka  

  
                                                                                                                                         Matyldzia Ś  









Czynność Skrót klawiaturowy 
Otwieranie dokumentu Ctrl+O 
Tworzenie nowego 
dokumentu 

Ctrl+N 

Zapisz dokumen Ctrl+S 
Zamknij dokument. Ctrl+W 
Wycinanie zaznaczonej 
zawartości do Schowka 

Ctrl+X 

Skopiowanie zaznaczonej 
zawartości do Schowka 

Ctrl+C 

Wklejenie zawartości 
Schowka 

Ctrl+V 

Zaznaczanie całej zawartości 
dokumentu 

Ctrl+A 

Stosowanie pogrubienia do 
tekstu 

Ctrl+B 

Stosowanie kursywy do 
tekstu 

Ctrl+I 

Stosowanie podkreślenia do 
tekstu 

Ctrl+U 

Zmniejszanie rozmiaru 
czcionki o jeden punkt 

Ctrl+[ 

Zwiększanie rozmiaru 
czcionki o jeden punkt 

Ctrl+] 

Wyśrodkuj tekst. Ctrl+E 
Wyrównywanie tekstu do 
lewej 

Ctrl+L 

Wyrównywanie tekstu do 
prawej 

Ctrl+R 

Anulowanie polecenia Esc 
Cofnięcie poprzedniej akcji Ctrl+Z 
Jeśli to możliwe, wykonaj 
ponownie poprzednią akcję 

Ctrl+Y 

Dzielenie okna dokumentu Ctrl+Alt+S 
Usuwanie podziału okna 
dokumentu 

Alt + Shift + C lub CTRL + 
ALT + S 

 



Lockheed SR-71 BLACKBIRD to najszybszy wojskowy samolot, który kiedykolwiek istniał na świecie. Jest to także jeden z dwóch 

moich ulubionych samolotów😊. Kiedyś prawie poleciał w kosmos i prawie się potem rozbił, bo miał oblodzenie.

Chengdu J-20 to najnowocześniejszy myśliwiec roku 2019. A także bardzo ładny samolot😊.

W przyszłości może zostanę 
pilotem helikoptera, więc o 
nich w następnym 
NUMERZE ASY Z KLASY.

Jan B.





            Konie    
Pojawienie się fryzyjskich koni to długi proces, który rozpoczął się w średniowieczu. Konie o takiej nazwie 

są wymienione w historycznych kronikach sprzed tysiąca lat, ale zgodnie z opisem, ówczesne fryzy miały 

niewiele wspólnego z nowoczesną rasą. Wtedy to były mało urodziwe, 

masywne zwierzęta, które pokazały się dobrze w walce (pod ciężkim 

rycerzem) i w rolnictwie. Ze względu na to, że Holandia w swojej 

historii znajdowała się w samym centrum europejskiego życia 

gospodarczego i wojskowo-politycznego, selekcja lokalnych koni była 

prowadzona dość aktywnie, biorąc pod uwagę stopniowo zmieniające 

się warunki i wymagania dla koni. Rasę konia fryzyjskiego poprawiły 

konie importowane do Europy z Bliskiego Wschodu, a także z innych 

regionów Europy. Rasa uzyskała nowoczesny wygląd w XVI-XVII 

wieku, kiedy Holandia pozostała pod wojskową i administracyjną kontrolą Hiszpanii. W tym okresie 

Fryzyjczycy zostali aktywnie skrzyżowani z końmi andaluzyjskimi i berberyjskimi. Ponieważ armia nie 

potrzebowała już potężnych koni zdolnych przeciwstawić się rycerzowi, zadaniem było stworzenie 

lżejszego i rozbrykanego konia. Okazało się to idealne dla wozów paradnych i niektórych dyscyplin 

jeździeckich tamtych czasów. Ale także koń był całkiem odpowiedni do celów wojskowych.  

W XVII i XVIII wieku fryzyjski koń był u szczytu popularności, ale stopniowo zainteresowanie nim 

zaczęło zanikać wśród rosnącej popularności czystych koni. W drugiej połowie XIX wieku rasa była na 

skraju wyginięcia. Holenderscy hodowcy koni nie mogli na to pozwolić, a w 1879 r. stworzyli książkę 

hodowlaną konia fryzyjskiego. Co ciekawe, był to pierwszy taki dokument w historii kraju i zdecydowano 

włączyć do niego nie tylko rasę fryzyjską, ale także rasy mieszane.           

Jakie to konie huculskie? Jaki mają charakter 

konie huculskie? Jak żywią się konie huculskie? 

Gdzie są ośrodki hodowli koni huculskich? 

Huculska rasa koni jest lokalną rasą zamieszkałą 

w Karpatach. Miejscem urodzenia tej rasy jest 

region huculski we wschodnich Karpatach na 

terenie nowoczesnej Rumunii. Hucuł jest koniem 

górskim, należy do globalnej puli genów. W 1979 

r. Konie huculskie otrzymały status ras reliktowych i zostały objęte ochroną. 

Carly horse - konie te znane są ze swojej spokojnej, inteligentnej i 

przyjaznej osobowości. Wykazują łatwy do opanowania temperament. 

Znane są również z mocnej budowy i doskonałej wytrzymałości. Lubią 

przebywać w pobliżu ludzi. Są bardzo inteligentne. Występują we 

wszystkich rozmiarach, kolorach i typach ciała, ale łączącą je cechą jest 

kręcona sierść. Porównuje się je do koni pierwotnych, ponieważ mają 

podobną rozbieżność, jeśli chodzi o różnice w budowie. 

 

      Gabrysia 











Serdecznie gratuluję wszystkim Uczniom 

klasy 4a ukończenia  I semestru 

z  rewelacyjnymi wynikami w nauce !!! 

 

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Szczepanie, Łucjo, 

Janku, Stefanie, Maju, Adasiu, Maju, Jędrku, 

Gabrysiu, Dawidzie, Piotrku, Piotrku, Julio, 

Franku, Weroniko, Wojtku i Matyldo! 

 

Mikołaj:) 


