
4 – 10 

 PAŹDZIERNIKA 

 

 ŚWIATOWY TYDZIEŃ 

ZWIERZĄT 

 



Z tej okazji chcemy przedstawić 

Wam naszych pupili. 

 
Klasa VI h z wychowawczynią  

 



„Benek ma 2 lata i jest 
nimfą.  
Jego przysmakiem jest 
proso i warzywa, lubi 
przeglądać się w 
lustrze. 
Uwielbia głaskanie po 
karku”.  
Ola 



Leon to piesek Gabrysi. Prawdziwy  
z niego model  



„Oto mój kot Stefan. Obecnie 
budzi nas o 3 w nocy swoim 
donośnym miauczeniem. Jest 
zakochany (w dla nas bardzo 
miłej kotce), niestety jest to 
miłość bez wzajemności. 
Często bije się z innymi 
kocurami, przez co czasem 
wraca do domu kulawy. 
Uwielbia chodzić na dwór. 
Bardzo kocham Stefana, mam 
nadzieję że innym też się on 
spodoba”.  
Amelka 



Choko to królik 
Oskara. Jest 
puszysty, 
słodziutki  
i młodziutki – ma 
roczek. 





„Pysia-chomik 
dżungarski. Jej 
ulubionym 
przysmakiem jest 
ziarnisty chleb 
domowej roboty 
posmarowany cienką 
warstwą masła, 
uwielbia biegać, 
wspinać się i spędzać 
czas na dworze. 
Często bawi się  
z moim kotem”.  
Hania G. 



„Rysia - kot domowy ( 
dachowiec ). Ma 7 lat.  
Tak samo, jak chomik 

kocha zabawy na dworze”.  
Hania G. 



Oto Leo, yorkshire terrier Hani S. 
Niedawno skończył 3 lata, jest gapowatym 
pieskiem, ale bardzo kochanym. 





Hania kocha swojego Leo 
nad życie, ale…  

„Bardzo chciałabym mieć 
też kota rasy Devon Rex, 

ale mam uczulenie… 
trzymam kciuki, że alergia 

może kiedyś minie.  
Marzę też o kameleonie 
(samcu, ponieważ jest 

bardziej kolorowy), ale na 
niego raczej nie mam 

szans ;)” Hania S. 



Natalka S. to nasza klasowa królowa, jeśli 
chodzi o liczbę zwierzaków. W jej domu 
mieszkają rybki, myszki, pająki i pies. 
Wszystkie kocha równie mocno i może  
o nich opowiadać godzinami. 





Draka to „młodsza siostra” i pupilka całej rodziny p. 
Ani ;) Jest suczką po przejściach, przygarniętą ze 
schroniska.  Imię nie jest przypadkowe – w 100% 
odzwierciedla jej charakter, ale i to i tak najsłodszy 
pekińczyk, jakiego świat widział  
Kocha spacery, głaskanie i przytulasy.  
Mała ciekawostka… kiedy śpi, nikt inny łatwo nie 
zaśnie, ponieważ strasznie chrapie ;)  



Zdjęcia pochodzą z archiwów prywatnych uczniów kl. VI h,  

p. Anny Sępińskiej-Adamskiej 

oraz ze strony https://pixabay.com/pl/ 
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