








Dzisiaj przedstawię wam 3 niesamowite rasy 

koni na świecie: 

  koń arabski 

jest to niezwykły koń, który bardzo wyróżnia 

się figurą tak samo jak i pyskiem. Jest także szybki 

w galopie i bardzo dobrze sobie radzi z kategorią ujeżdżenia. 

koń fryzyjski 

jest to bardzo duży koń a osiąga on od 2m do 3m. Jest on zazwyczaj 

wykorzystywany do zawodów z dresażu czyli ujeżdżenia. Jest bardzo popularny w 

Niemczech i we Włoszech. 

falabella 
jest to bardzo mały koń ,a osiąga on od 70cm do 1m. Nie jest on zbyt popularny na 
świecie ,ale jest on idelny dla dzieci do 7 lat. 

Gabi 
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Mój Kącik z Dowcipami 

                        „o szkole”        

Nauczycielka pyta dzieci: 
- Jakie macie zwierzęta w domach? 
- Ja mam psa. 
- A ja mam kota. 
- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś. 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów? - dziwi  
   się polonistka, oddając pracę domową uczniowi. 
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń - Pomagali mi mama i tata. 

Mamo, woła Jaś wracając ze szkoły. 
- Kto wygrał Bitwę pod Grunwaldem? 
- Jagiełło synku. 
- To niedobrze. Nie dobrze – mruczy pod nosem Jasiu. 
- Dlaczego – dopytuje mama? 
- Bo, wygląda na to, że pani od historii znowu miała rację. 

Maciek wraca ze szkoły. Już od progu woła: 
- Mamo! Dzisiaj na matematyce tylko ja odpowiedziałem pani na pytanie!
- A o co pytała? 
- Kto nie odrobił lekcji. 

Adaś 







Świnka morska – a właściwie kawia domowa, pochodzi z Ameryki 

Południowej. Najprawdopodobniej została udomowiona już w 2500 r. p.n.e., a 
są dowody, że nawet wcześniej. Do Europy dotarła w czasie wielkich odkryć 
geograficznych. Świnki bardzo szybko zostały zwierzętami domowymi, swoją 
świnkę miała nawet królowa Anglii Elżbieta I Tudor. Jednak w niektórych 
krajach kawie są zjadane przez ludzi np. w Ekwadorze czy Peru. 

  Świnki morskie osiągają 20 – 30 cm długości i ważą od 1 do 2 kilogramów.
Tworzą niewielkie, rodzinne stada składające się z jednego samca i kilku samic. 
Żyją od czterech do ośmiu lat, a czasami dłużej. 

  Istnieje wiele odmian świnek morskich, które można podzielić na długowłose i 
krótkowłose. Są też świnki morskie nagie: skinny i baldwin. Niezależnie od rasy, 
kawie występują w różnorodnym umaszczeniu: białe, brązowe, rude, czarne czy 
beżowe i w kilku kolorach. 

  Kawie jedzą wyłącznie rośliny, warzywa i niektóre owoce, ale najważniejsze 
jest dla nich sianko. Ścierają sobie na nim ząbki, które  rosną przez całe życie, 
ułatwia im też trawienie pokarmu. Świnka musi mieć dostęp do świeżej wody. 
Trzeba jej też dawać witaminę C.

                                                           

Ja też mam świnkę morską, nazywa się Florcia. Jest 

miła i kochana.   Jędrzej                       
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