
     Maskotki z duszą, czyli pluszowe przyjaźnie na wieki. 
     Wcale nie najpiękniejsze, najmodniejsze lub najdroższe są obdarzane na lata 
    miłością, kochane, przytulane, stają się powiernicami największych tajemnic oraz 
    niekrytykującymi zachowań swych opiekunów, milczącymi obserwatorami. 
     Zapewne każdy  miał kiedyś swoją maskotkę, misia lub lalkę. Były naszymi 
    przyjaciółmi od dziecka. W powieściach również występują maskotki, w postaci 
    zwierząt . Najlepszym przykładem jest Kubuś Puchatek – wielka żyjąca maskotka, 
    której perypetie są dla nas zabawne, smutne oraz uczące. Następnym przykładem 
    żyjącej maskotki jest lis z powieści ,, Mały Książę”. Jest on niezwykłą, uczącą oraz 
    refleksyjną postacią. Jego rozmyślenia wprawiają nas w nostalgię. 
    Maskotka jest popularnym elementem dzieciństwa, a wiele małych dzieci traktuje ją 
    jak najlepszego przyjaciela. Najpopularniejsze maskotki to: pluszowe misie lub inne 
    zwierzątka, postaci z bajek i filmów, pacynki. Spotkać można też maskotki  
    interaktywne.  
     Maskotki mają przynosić szczęście. Często są znakiem rozpoznawczym  
    drużyny lub imprezy.     Matylda Wyrzykowska       

     Trochę o konwentach ... 
    W ostatni weekend (26-28.04) odbywała się w Poznaniu dziewiętnasta edycja 
Festiwalu Fantastyki Pyrkon.  
 Pyrkon to konwent, czyli zjazd fanów fantastyki, gier fabularnych, mangi (komiksu japońskiego), anime (filmu 
animowanego w stylu japońskim) lub komiksu. Zazwyczaj konwent przebiega według wcześniej przygotowanego 
programu, który obejmuje prelekcje przedmiotowe, spotkania ze znanymi osobistościami danej zbiorowości, czy 
wydarzenia artystyczne. Aktualnie największym tego typu wydarzeniem w Polsce jest właśnie Pyrkon, odbywający się 
corocznie w Poznaniu w marcu, kwietniu lub maju (do 2014 r: w pierwszy weekend po równonocy wiosennej).  
 Celem konwentu jest integracja fanów i twórców fantastyki 
(tzw. fandomu, czyli ludzi aktywnie uczestniczących w klubach 
fanowskich, konwentach fantastyki lub w internetowych zdarzeniach, 
dyskusjach) oraz propagowanie fantastyki w literaturze, komiksie, 
filmie, serialach oraz w grach komputerowych, RPG, planszowych, 
karcianych i bitewnych. 
 Ja w tym roku uczestniczyłem w  Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen — Holocron. Łódzki Fanklub Star Wars 
zaprasza fanów z całej Polski do Łodzi, gdzie pojawia się wyjątkowa okazja, by wziąć udział w kilkunastu konkursach o 
różnej tematyce, poziomie trudności i wygrać unikalne nagrody. Ponadto organizowane są rozgrywki i nauka gry w 
planszówki oraz czytelnia encyklopedii, albumów i komiksów, wszystko utrzymane w tematyce Gwiezdnych Wojen. 
Jest to świetna okazja do spotkania i dyskusji wśród starych, jak i nowych znajomych z fandomu. Sergiusz Jażdżewski 
 

  Dzika Zagroda w Jabłonowie 
 Żubry to duże zwierzęta zamieszkujące puszcze z przewagą wilgotnego lasu nizinnego. 
Niestety, w Europie takie cechy posiada tylko Puszcza Białowieska. Zwierzęta te również 
znajdziemy w zagrodach, czyli ogrodzonych miejscach przeznaczonych dla zwierząt. Jedna z zagród 
nazywana „Dziką Zagrodą” znajduj się w miejscowości Jabłonowo 14 km od Wałcza.  
 Została ona zaprojektowana w lutym 2013r. Bilety wstępu kosztują – ulgowy 5zł, normalny 
8zł. Dostępne są również bilety rodzinne i dla grup zorganizowanych. Siedem żubrów możemy obserwować z bliska 
za niskim ogrodzeniem. Możemy karmić żubry z ręki. Odwiedzanie żubrów jest możliwe od 10:00 do 18:00. Ale nie 
zwiedzimy zagrody w poniedziałki. Od grudnia 2014r. do zagrody wprowadzono rysie. Rysie to dzikie koty 
występujące naturalnie w Eurazji i Ameryce Północnej. Rysie w Jabłonowie zobaczymy z kładki nadziemnej oraz 
ścieżki edukacyjnej, na której dowiemy się ciekawostek o zwierzętach. W zagrodzie mieszkają cztery rysie.  
Miałem okazję kilka razy zwiedzić dziką zagrodę. Polecam ją każdemu, kto interesuje się dziką przyrodą, ponieważ 
żubrów i rysi nie widzi się na co dzień.   Maksym Zacharczuk 

  Krótki przewodnik po stworzeniach z „Gwiezdnych Wojen” (cz. II) 
   Banthy były włochatymi, zamieszkującymi m.in. pustynie Tatooine zwierzętami jucznymi. 
   Korzystali z nich Jeźdźcy Tusken, którzy hodowali je i używali jako środku transportu.  
   Produkowano z nich odzież, buty, wyroby mleczne, napoje oraz pożywienie. Banthy  
   charakteryzowały się brązowym futrem, które było na tyle gęste, że zakrywało je praktycznie 
    w całości. Były bardzo powolne i miały trójpalczaste kopyta. Żyły w stadach, na  
    których czele stawały samice, które dawały niebieskie mleko). Były roślinożerne. 
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 Moje zwierzęta  
 nazywają się Luna, Łatek i Kajtek.  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Luna to pies, a Łatek i Kajtek to koty. Luna i Łatek mają po 8 miesięcy, a Kajtek ma 7. Lubię wychodzić z moim 
psem na spacer. Po zwierzakach trzeba sprzątać oraz regularnie je wyczesywać. Pies uciekł dwa razy, ale się znalazł  
Zwierzęta jedzą na co dzień mokrą i suchą karmę, czasami surowe mięso. Są regularnie odrobaczane u weterynarza, 
noszą też ochronne obroże przeciw pchłom i kleszczom. W tym przypadku powiedzenie „żyć jak pies z kotem” (czyli 
żyć w ciągłej niezgodzie, nienawiści, kłótni) jest nieprawdziwe. Moje pupile bardzo lubią się ze sobą bawić. Koty 
chodzą własnymi ścieżkami, ale dla swojego bezpieczeństwa nie wychodzą na podwórko, za to codziennie skoro świt 
wskakują na parapet, drapią w roletę i miauczą, prosząc o odsłonięcie okna. Luna na komendę potrafi siadać i dawać 
łapę. Bardzo lubi też kopać doły, mało szczeka i zawsze wszystkich radośnie wita. Cała trójka najbardziej na świecie 
lubi pieszczoty.   Daniel Traoré 
d 

 Posiadam dwie kotki i królika (samca). Kotki nazywają się Kika i Kizi  a oryginalne imię królika to Vikens. Kika 
ma 12 lat, a Kizi około 15. Wiek mojego królika jest mi  nieznany. Zabieramy nasze zwierzęta do weterynarza  wtedy, 
kiedy są chore lub bardzo skrzywdzone przez inne zwierzęta. W przypadku naszego królika , kiedy trzeba mu obciąć 
pazury.  Karmimy nasze koty specjalnym jedzeniem dla kotów i suchą karmą, a czasem mięsem. Królik je głównie 
swoje jedzenie (chrupki), siano, jego przysmakiem są marchewki i latem świeża trawa. Nasze koty chodzą po całym 
naszym ogrodzie. Starsza kotka łapie myszy (na szczęście prawie nigdy ptaki), a moja druga kotka rzadko wychodzi. 
Królika wypuszczamy do naszego ogrodu tylko latem. Kotka Kika jest zwykłym domowym (i okrągłym) kotem 
domatorem,  a Kizi jest rasy środkowo-europejskiej, niezwykle mądrą i inteligentną. Uwielbia spędzać czas na 
dworze. Nasz królik to miniaturka, Hermelin.   Dominik Kurzak 
     
     

     Mały kącik geograficzny 
    Nowa Zelandia to państwo (wyspa), która leży obok Australii. Kraj kiwi (to ten ptak na 
   ilustracji) i mniej lub bardziej popularnych ludzi. Ci bardziej popularni Nowozelandczycy to 
   Peter Jackson (reżyser, scenarzysta i producent filmowy), Russel Crowe (aktor filmowy) oraz 
   Edmund Hillary (himalaista oraz polarnik). W Nowej Zelandii nagrano wiele filmów, na  
   przykład zekranizowane zostały lektury takie jak: „Opowieści z Narnii”, „Hobbit” oraz 
„Władca Pierścieni”. Nowa Zelandia jest wdzięcznym miejscem do kręcenia filmów, ze względu na piękne krajobrazy, 
są to mało pagórkowate i suche tereny. Mimo że to państwo jest niewielkie, mieszka w nim ponad 4 miliony ludzi. 
Stolicą Nowej Zelandii jest miasto Wellington (nie mylić z kaloszami!)   Dominik Kurzak 

 Kilka ciekawostek o koniach (cz. II) 
 Wyróżnia się kilka podstawowych chodów konia, czyli sposobów poruszania się tego zwierzęcia. Stęp 
swobodny - chód rozluźniający, w którym pozwala się zwierzęciu na pełną swobodę pozycji głowy i szyi. Wodze są 
luźne. Taki rodzaj stępa jest wykonywany na początku i końcu jazdy, stosuje się go także jako formę odpoczynku po  
intensywnym treningu. Kłus roboczy - naturalny chód konia, w którym koń porusza się rytmicznie, zachowując 
równowagę i nie wkładając w to większego wysiłku. W kłusie roboczym koń porusza się naprzód silnymi, równymi i 
elastycznymi krokami. Powinna być wykazana dobra akcja pęcin, ale jest to możliwe tylko wtedy gdy koń porusza się 
z impulsem. Galop roboczy - rodzaj chodu w natu- 
ralnym rytmie konia, równomierny i rytmiczny              Redakcja: Matylda, Sergiusz, Maksym, Daniel, Dominik, Natalia 
Cwał - najszybszy chód konia, używany                                I Ty pisz do gazetki szkolnej! Zapraszamy do współpracy.       
na wyścigach konnych.      Natalia Zduniewicz 
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