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Drodzy nasi wierni 

czytelnicy! 

Nie przypuszczaliśmy, że 

temat zaproponowany 

przez Was wywoła taką 

eksplozję Waszej 

twórczości. Zatem do 

dzieła!!!  

Czytajcie, wzruszajcie się, 

uśmiechajcie i przekazujcie 

historię dalej.  

Na zakończenie współpracy 

w tym roku szkolnym 

proponujemy Wam konkurs 

z nagrodami. Rozwiążcie 

krzyżówki i wybierzcie imię 

dla małego szczeniaczka  

Kuby.  

Podpiszcie karty i wrzućcie 

je do specjalnego pudełka 

w sklepiku. 
    
 

W moim domu, w pokoju mieszka W moim domu, w pokoju mieszka W moim domu, w pokoju mieszka W moim domu, w pokoju mieszka 
świnka morska. Ma na imię Milusia świnka morska. Ma na imię Milusia świnka morska. Ma na imię Milusia świnka morska. Ma na imię Milusia 
i jest kudłata. Na głowie ma irokeza. i jest kudłata. Na głowie ma irokeza. i jest kudłata. Na głowie ma irokeza. i jest kudłata. Na głowie ma irokeza. 
Jedno uszko ma różowe, a drugie Jedno uszko ma różowe, a drugie Jedno uszko ma różowe, a drugie Jedno uszko ma różowe, a drugie 
brązowe. Przeżyliśmy rabrązowe. Przeżyliśmy rabrązowe. Przeżyliśmy rabrązowe. Przeżyliśmy razem dużo zem dużo zem dużo zem dużo 
spokojnych chwil. Lecz jedna była spokojnych chwil. Lecz jedna była spokojnych chwil. Lecz jedna była spokojnych chwil. Lecz jedna była 
niespokojna. Było to tak: położyłam niespokojna. Było to tak: położyłam niespokojna. Było to tak: położyłam niespokojna. Było to tak: położyłam 
Milusię na tapczanie, a ona weszła Milusię na tapczanie, a ona weszła Milusię na tapczanie, a ona weszła Milusię na tapczanie, a ona weszła 
do środka tapczanu i mama ledwie ją do środka tapczanu i mama ledwie ją do środka tapczanu i mama ledwie ją do środka tapczanu i mama ledwie ją 
wyciągnęła. Spokojne są takie, że wyciągnęła. Spokojne są takie, że wyciągnęła. Spokojne są takie, że wyciągnęła. Spokojne są takie, że 

prawie codziennie się z nią bawię prawie codziennie się z nią bawię prawie codziennie się z nią bawię prawie codziennie się z nią bawię     
i chodzę z nią na spacerek po domu. i chodzę z nią na spacerek po domu. i chodzę z nią na spacerek po domu. i chodzę z nią na spacerek po domu.     
Barbara Kasperowicz, kl. II bBarbara Kasperowicz, kl. II bBarbara Kasperowicz, kl. II bBarbara Kasperowicz, kl. II b    
 
Mam kotkę, która ma na imię 
Agape. Jest cała czarna i ma 
piękne, bursztynowe oczy. 
Agape bardzo lubi biegać  
i oglądać latające za oknem 
płatki.  
Bardzo kocham moją kotkę. 
Mateusz Knast, kl. II b 

 

Moje zwierzęMoje zwierzęMoje zwierzęMoje zwierzę    
Mam chomika, wabi się 
Pasek. Ma kolor brązowy. 
Bardzo, ale to bardzo 
uwielbia biegać na 
kołowrotku. Lubi chrupać 
słonecznik i płatki 
kukurydziane. Uwielbiam się 
z nim bawić. 
Paulina Dudek, kl. II b 

 
Chciałbym mie ć psa rasy 
„Jork”, bo jest mały  
i ma ładny pyszczek. 
Lecz nie mog ę, bo mama 
i tata pracuj ą. Ja 

chodz ę do szkoły i nie 
miałby kto z nim 
zosta ć. 
Jakub Soboci ński,  
kl. II b 
 
Mój ulubieniec jest Mój ulubieniec jest Mój ulubieniec jest Mój ulubieniec jest 
wielkim, czarnym kotem. wielkim, czarnym kotem. wielkim, czarnym kotem. wielkim, czarnym kotem. 
Ma piękne, zielone Ma piękne, zielone Ma piękne, zielone Ma piękne, zielone 
ślepia i przypomina ślepia i przypomina ślepia i przypomina ślepia i przypomina 
dziką panterę. Tekila dziką panterę. Tekila dziką panterę. Tekila dziką panterę. Tekila 
lubi leniuchować lubi leniuchować lubi leniuchować lubi leniuchować     
i chodzić własnymi chodzić własnymi chodzić własnymi chodzić własnymi i i i 
drogami. W lecie całymi drogami. W lecie całymi drogami. W lecie całymi drogami. W lecie całymi 
dniami wyleguje się na dniami wyleguje się na dniami wyleguje się na dniami wyleguje się na 
słońcu, a w zimie słońcu, a w zimie słońcu, a w zimie słońcu, a w zimie 
zajmuje moje łóżko. zajmuje moje łóżko. zajmuje moje łóżko. zajmuje moje łóżko. 
Bardzo lubię mojego Bardzo lubię mojego Bardzo lubię mojego Bardzo lubię mojego 
kotka.kotka.kotka.kotka.    
Halszka Barczuk, Halszka Barczuk, Halszka Barczuk, Halszka Barczuk,     
kl. II bkl. II bkl. II bkl. II b    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Chciałbym mieć psa o imieniu 
Roki. Chodziłbym z nim na 
spacery do parku. Mój pies 
byłby moim przyjacielem. 
Michał Kurpiasz, kl. II b 
 
Gdy miałem 7 lat rodzice kupili mi 
na urodziny w prezencie psa rasy 
Golden Retriwer. Wabi się on 
Cudak. Sierść ma białą. Czasami 
jest śmieszny, a czasami 
denerwujący. Psy tej rasy nie 
szczekają, ale mój Cudak od czasu 
do czasu szczeka. Najczęściej ze 
strachu. Cudak lubi w ogródku 
wygrzewać się na słońcu. Cudak 
to straszny pieszczoch. Ciągle do 
mnie podchodzi i prosi, abym go 
głaskał. 
Krzysztof Bagiński, kl. II b 
 
Mam świnkę morską, która ma na Mam świnkę morską, która ma na Mam świnkę morską, która ma na Mam świnkę morską, która ma na 
imię Milusia. Mieszka w dużimię Milusia. Mieszka w dużimię Milusia. Mieszka w dużimię Milusia. Mieszka w dużej ej ej ej 
niebieskiej klatce, która jest na stoliku niebieskiej klatce, która jest na stoliku niebieskiej klatce, która jest na stoliku niebieskiej klatce, która jest na stoliku 
w moim pokoju. W tej klatce jest w moim pokoju. W tej klatce jest w moim pokoju. W tej klatce jest w moim pokoju. W tej klatce jest 
drewniany domek Milusi, jej drewniany domek Milusi, jej drewniany domek Milusi, jej drewniany domek Milusi, jej 
miseczka i poidełko. Kiedyś w tej klatce miseczka i poidełko. Kiedyś w tej klatce miseczka i poidełko. Kiedyś w tej klatce miseczka i poidełko. Kiedyś w tej klatce 
był paśniczek, do którego wkładaliśmy był paśniczek, do którego wkładaliśmy był paśniczek, do którego wkładaliśmy był paśniczek, do którego wkładaliśmy 
sianko. Teraz jest tam karmnik w sianko. Teraz jest tam karmnik w sianko. Teraz jest tam karmnik w sianko. Teraz jest tam karmnik w 
kształcie kuli. Tak naprawdę, to kształcie kuli. Tak naprawdę, to kształcie kuli. Tak naprawdę, to kształcie kuli. Tak naprawdę, to 
MilusMilusMilusMilusia jest mojej siostry, a ja mogę ia jest mojej siostry, a ja mogę ia jest mojej siostry, a ja mogę ia jest mojej siostry, a ja mogę 
się z nią bawić.się z nią bawić.się z nią bawić.się z nią bawić.    
Adam Kasperowicz, kl. II bAdam Kasperowicz, kl. II bAdam Kasperowicz, kl. II bAdam Kasperowicz, kl. II b    
 
W domu mam chomika. 
Nazywa si ę Wicherek  
i ma szary kolor. Jest 



szybki i zwinny. Bardzo 
lubi biega ć i skaka ć po 
swojej klatce, 
szczególnie w nocy. Ma 
dwupi ętrow ą klatk ę, w 
której ma ró żne 
dodatkowe elementy: 
karuzel ę i rur ę. Kupuj ę 
mu ró żne smakołyki, 
takie jak kolby smakowe 
i dropsy. Bardzo lubi ę 
swojego Wicherka.  
Zuzanna Kołacz,  
kl. II b 
 

 
 
Mam w domu dwa psy, 
które si ę wabi ą Czarli 
i Alan. Bardzo lubi ą 
kiedy im rzucam piłk ę. 
Wtedy bior ą j ą do 
pyszczków i znowu 
przynosz ą. Kiedy 
wychodz ę z nimi na 
ulic ę, to razem po niej 
biegamy, a moje psy 
wtedy tak że aportuj ą. 
Nikola Roszyk, kl. II b 
 
Mam psa, który wabi się Borys. Borys 
jest dużym i masywnym psem. Mówię 

na niego Boryśko, tak jakby był małą 
psinką. Borys lubi wygrzewać się na 
słońcu i jeść karmę. Borys jest rasy 
mieszanej i ma już 11 lat. Bardzo lubię 
mojego Borynia.  
Wiktoria Tyborowska, kl. II b 
 

W domu mam kotka, który 
nazywa się Mruczek. Jest on 
bardzo spokojny i lubi się bawić 
z moją siostrą. Potrafi się 
zdenerwować i podrapać, gdy 
mu ktoś dokuczy. Mam też 
kanarka, który nazywa się 
Duduś. Duduś ładnie śpiewa od 
samego rana i budzi wszystkich 
swoim śpiewem. On bardzo mi 
się podoba, ponieważ jest 
zielono-żółtego koloru. Kiedyś 
chciałbym mieć jeszcze pieska, 
któremu dałbym na imię Pikuś. 
Chodziłbym z nim na spacery, 
aby sobie pobiegał. 
Patryk Cichoński, kl. II b 
 
Właściciele psów i kotów 
Właściciel psa powinien kierować 
się zdrowym rozsądkiem i dbać  
o bezpieczeństwo psa oraz innych: 

1. Nie zostawiać go na ulicy. 
2. Dbać o odpowiednie 

wyżywienie. 
3. Chodzić do weterynarza na 

konieczne szczepienia i 
zabiegi. 

4. Zapewnić stosowne 
miejsce do przebywania 
zwierzęcia.  

5. Wychodzić na spacery  
i zapewnić codzienną 
dawkę ruchu. 

6. Sprzątać po swoim pupilu 
w domu i na  dworze. 

Adam Madej, kl. II a 
 

Schronisko dla zwierząt 

We Wrocławiu przy ul. 

Skarbowców znajduje się 

schronisko dla zwierząt. Są 

tam przede wszystkim psy. 

Każdy pies umieszczony jest 

w kojcu. Niestety psów jest 

dużo, a kojców mało. Dlatego 

w jednym pomieszczeniu jest 

po kilka zwierząt. Mają tam 

wodę i jedzenie. Będąc  

w schronisku widziałam nie 

tylko smutne oczy psów, ale 

i cierpiące koty, kaczki  

i inne zwierzęta domowe. Na 

szczęście w schronisku 

pracuje weterynarz i może 

wyleczyć zwierzęta z ran, 

ale nie może ich wyleczyć  

z ran w sercu. Koleżanki  

i koledzy, gdy zobaczycie 

błąkające się psy lub inne 

stworzenia, to dzwońcie do 

schroniska i nie bądźcie 

obojętni na los zwierząt! 

Ola Nodzykowska, kl. II a 
 
 

Sprytny kotek 

Siedzi kotek w oknie,  

patrzy na pole.  

Nie pójdę na spacer,  

w domu siedzieć wolę.  

Nie przejdę po śniegu 

bosymi łapkami.  

Może mi kto kupi buty  

z cholewami?  

Dwie szare myszki były 

dumne niesłychanie,  

że kotek z okna zaprosił 

je na śniadanie.  

Jakie było śniadanie?  

Kotek raz dwa mlasnął.  

Zjadł obie myszki  

i z powrotem zasnął. 

Julia Banasiak, kl. II a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjaciel pies 
Na wsi jest dużo zwierząt: konie, 
kury, krowy i koty, ale najlepszym 



przyjacielem jest pies. Koty 
również są fajne, ale nie tak, jak 
psy. Pies pobawi się z tobą, humor 
poprawi, gdy trzeba. Tajemnic 
dochowa. I zawsze jest dobrym 
przyjacielem. Jeśli ktoś woli koty, 
to też w porządku. 
Karolina Moskal, kl. II a 
 
Któregoś pięknego, 
słonecznego dnia wyszłam na 
spacer do parku. Wędrowałam 
po ścieżkach, przyglądałam się 
ptakom i rozrzucałam okruchy 
chleba po jeziorze. Nagle 
ujrzałam małego, czarnego 
kundelka z białym ciapkiem na 
oku. Podeszłam do niego 
bardzo ostrożnie i nadstawiłam 
rękę, aby zobaczył, że nie chcę 
mu zrobić krzywdy. Po dłuższej 
chwili podszedł do mnie  
i powąchał moją dłoń. I od 
tego momenty zaczęła się 
nasza przyjaźń. Każdego dnia 
wychodzę z Maksem na spacer. 
Świetnie się dogadujemy. 
Uważam, że wszyscy 
mieszkańcy naszej planety 
powinni mieć takich 
towarzyszy, jak ja. 
Kasia Basta, kl. VI 
 

Gdy masz kota albo psa, nie 
zajmuj się nim raz czy dwa. 
Jeśli skamle ci pod nosem, 
przynieś szczotkę z cienkim 

włosem. Gdy wyczeszesz go 
dokładnie, pogłaszcz miło  
i starannie. Jeśli zmęczysz się 
po pracy, przynieś miskę z 
pysznym „Chappi”. A gdy 
najdzie cię ochota, mocno 
przytul swego kota. 
Kaja Zapaśnik, kl. IV 
 

Nasza historia, czyli moja  
i mojego pieska, zaczyna 
się niezbyt ciekawie. Sześć 
lat temu zaczęłam prosić  
o czworonożnego 
przyjaciela. Dzień w dzień 
prosiłam i bardzo się 
starałam. Po trzech latach 
proszenia rodzice mieli 
dość. Obudziłam się rano  
w sobotę i usłyszałam, 
żebym zaczęła 
przygotowywać imię dla 
mojej nowej psinki. Bardzo 
się cieszyłam. W dwie 
minuty zjadłam śniadanie. 
Szybko się ubrałam  
i czekałam, kiedy 
pojedziemy. Tysiące imion  
i myśli przelatywało mi 
przez głowę. Jaka to będzie 
rasa? Maść? Kiedy 
dotarliśmy do hodowli, już 
chciałam lecieć i wybierać. 
Musiałam poczekać na 
rodziców. Szczególnie 
wpadła mi w oko czarna 
suczka rasy cocker spaniel. 

Wiedziałam, że to ją chcę. 
Nazwałam ją (a dokładnie 
moja mama) „Gumisia”. 
Wróciliśmy do domu. 
Gumisia ma już 3 lata i jest 
szczęśliwa tak, jak ja.  
Aleksandra Szczerbicka,  
kl. V 

 
Coś o naszych czworonogach 
Większość z nas ma kota, pieska 
lub inne zwierzątko. Jednak nie 
wszyscy wiemy, jak z nimi 
postępować. Musicie wiedzieć, że 
nowy przyjaciel to nie zabawka. Ani 
rzecz, która się pobawię i odłożę  
w kąt.  
Pamiętaj: 

1. Pies, kot lub inne zwierzę to 
nie zabawka. 

2. Opiekuj się swoim nowym 
przyjacielem. 

3. Baw się z nim, karm,  
a niektóre wyprowadzaj na 
spacery. 

4. Bądź ostrożny i nie stosuj 
przemocy wobec swojego 
czworonoga.  

5. Po prostu kochaj go. 
Każda z tych zasad jest ważna. 
Więc proszę, przestrzegaj ich, 
 a wszystko będzie dobrze.  
Aleksandra Szczerbicka, kl. V 

 

 

 
Opowiadanie o kotku  

Pewnego wrze śniowego 
ranka wybrałam si ę z mamą 
do babci. Gdy dotarły śmy na 
miejsce wysiadłam  
z samochodu i usłyszałam 
przera źliwe miauczenie 
małego kotka. Rozgl ądnęłam 
się dookoła siebie  
i zauwa żyłam, że na bzie 
obok bramki siedzi mały 
kotek. Pomy ślałam, że 
biedactwo nie umie zej ść  
z tego bzu. Poprosiłam 
mamę, aby mu pomogła. Gdy 
mama wzi ęła kociaka na 
ręce, okazało si ę, że ma 
rozszarpan ą łapk ę i dlatego 
nie umiał sobie poradzi ć. 
Razem z mam ą i kotkiem 
udały śmy si ę do 
najbli ższego weterynarza. 
Operacja trwała 4 godziny. 
Pan doktor zszył łapk ę  
i powiedział, że uratowałam 
mu życie. Wspólnie z mam ą 
zaopiekowałam si ę moim 
przyjacielem. Nazwałam go 



Blekusiem, poniewa ż jest 
cały czarny. Od tamtej pory 
minęły 4 lata. O tej 
przygodzie przypomina mu 
jedynie łapka, na której 
pozostały blizny. Bardzo 
lubi ę swojego Blekusia  
i ciesz ę się, że uratowałam 
mu życie. 
Aleksandra Kokoryka, kl. IIb 
 

Mój piesek 
Mój piesek jest czarny i ma 
łatki dwie. Uwielbia pieszczoty  
i zabawę. Ma duże pazury, 
rzadko ich używa. Ten piesek 
je dużo na śniadanie – miski 
dwie. Skacze i piszczy i na 
dwór chce. Lecz, kto ma pieska 
też ma taki obowiązek. Choć 
piesek mój mały sprytny jest  
i niegrzeczny, to zawsze wie, 
że przy mnie jest bezpieczny. 
Wiktoria Waszkowiak, kl. IV 
 

Niedawno wzięłam 
szczeniaczka ze schroniska. 
Była to czarno-biała suczka  
z krótkim ogonkiem. Kiedy 
wracałam do domu 
samochodem, tak się cieszyła, 
że posikała się z radości.  
W czasie jazdy głaskałam ją, 
żeby się nie bała. Wróciłam  
z nią do domu. Minął dopiero 
niecały miesiąc, a tak się do 
mnie przyzwyczaiła. Bardzo się 

cieszę, że wzięłam ją ze 
schroniska. To bardzo miła  
i spokojna suczka, którą 
nazwałam Sonia. Jest ze mną 
szczęśliwa. Mama zgadza się 
na jeszcze jednego 
szczeniaka, bo chcemy 
pomagać zwierzętom. 
Natalia Markiewicz, kl. IV 
 
 
Moja suczka Yorkshire 
terrier oszczeniła się 
tydzień temu. Ma trzy 
maleńkie szczeniaczki. 
Dwie suczki i jednego 
pieska. Są całe czarne, 
mają brązowe łapki i jasne 
krawaciki. Jeden z nich ma 
biały biustonosz. Każdy  
z nich ma po 16 
centymetrów z ogonem. 
Jestem ich przybranym 
wujkiem.  
Wiktor Wróblewski, kl. III 
 

Sonia w kąpieli 
Pewnego dnia mój pies wskoczył 
do kałuży. Ruda sierść Soni 
zrobiła się czarna. Niestety, 
musieliśmy ją wykąpać, a ona tego 
strasznie nie lubi. 
Przygotowaliśmy stanowisko 
pracy. Najtrudniejsze było 
złapanie Soni, bo czuła, że coś się 
szykuje i zaczęła nas gryźć. 
Musieliśmy wziąć smycz, 
założyliśmy jej na szyję i z wielkim 

trudem zaciągnęliśmy Sonię do 
łazienki. Podczas kąpieli nagle 
wyskoczyła z wanny, otrzepała się 
i uciekła. Gdy ponownie ją 
złapaliśmy, nie zapomnieliśmy  
o zamknięciu drzwi i udało nam 
się ją w końcu wykąpać. Znowu 
była ruda. Kąpiel Soni to 
prawdziwe wyzwanie.  
Mateusz Kunkowski, kl. III 
 
Mruczka i Tygrysek to moje 

koty. Mruczkę znalazł mój tatuś, 

miała wtedy 3 miesiące,  

a Tygrysek to jej synek. Tygrys 

jest szaro-biały, a kotka rudo-

biała. Są bardzo podobne. 

Pewnego dnia kąpaliśmy się  

w basenie. Basen stał pod starą 

gruszą, na której lubił spać 

Tygrys. W pewnej chwili 

zaspany Tygrysek wpadł prosto 

do basenu. Tak się wystraszył, że 

do końca lata nie zbliżał się do 

naszego basenu.  

Julianna Czopczyc, kl. III 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bardzo chciałbym mieć małego 
brązowego pieska. Wychodziłbym 
z nim na spacery. Dobrze go 
karmił. Teraz jednak nie mogę 
mieć psa, bo rodzice chodzą do 
pracy, a ja do szkoły. Piesek nie 
może zostać sam w domu. Gdy 
kupimy domek, dostanę pieska,  
z którym będę się bawił  
w ogródku.  
Dorian Kowalski, kl. IIb 
 
 
 
 
 
 
 
Mój zwariowany kotek! 
Niedawno na moje podwórko 
przyleciały bardzo duże 
gołębie. Kiedy je zobaczył mój 
kot Junior, szybko wszedł na 
drzewo i próbował je złapać, 
ale mu się nie udało i zaczął 
strasznie miauczeć, jakby 
chciał powiedzieć: - „Zejdźcie 
do mnie”. Lubi też leżeć ze 
mną na hamaku. Mój koteczek 
wita mnie, gdy wracam ze 
szkoły. Bardzo go kocham.  
Marta Kalińska, kl. IIb 
 
Mam świnkę o imieniu Agutka. 
Przeżyłam z nią dużo śmiesznych 
przygód. Na przykład, gdy z moją 
siostrą Kasią i tatą jechałam nad 
morze. Na postoju wypuściliśmy 
moją świnkę na łąkę, żeby się 



przewietrzyła. Gdy usłyszała 
szelest liści, to wskoczyła tacie na 
buty. Stanęłam na gałązce i dało 
się usłyszeć trzask. Świnka 
wskoczyła w krzaki. Myślała, że 
jej nie widać. Lecz widać było jej 
„tylną część”. Gdy wreszcie 
dojechaliśmy, wypuściliśmy ją na 
podwórze.. oczywiście w klatce 
bez dna, żeby nie uciekła. Na dnie 
klatki nie było nic oprócz ziemi. 
Od tej chwili ma przezwisko 
„kosiarka do trawy”. 
Anna Pietrus, kl. IIb 
 
W moim domu jest świnka 
morska. Nazywamy j ą 
Tygrysek, a to z racji 
jej wygl ądu. Jest 
długowłosa, a sier ść ma 
w trzech kolorach: 
br ązowym, białym  
i czarnym. To bardzo 
zabawne zwierz ątko. Gdy 
wracamy do domu, na 
nasz widok piszczy  
z rado ści. Uwielbia, 
gdy si ę j ą głaszcze 
zwłaszcza za uchem. 
Wtedy mruczy  
z wdzi ęczno ści.  
O jedzenie prosi 
piskiem i staniem na 
dwóch łapkach. Ta 
świnka jest ulubienic ą 
naszego domu. 
Michał Szkudlarek,  
kl. III  
 

Mój kot to typowy dachowiec. 
Ma piękną pręgowaną sierść. 
Bardzo lubi wygrzewać się  
w słońcu. Jest pieszczochem. 
Bardzo lubi, gdy delikatnie 
drapie się go za uszami. Jest 
bardzo łownym kotem. Poluje 
na myszy i ptaki. Należy do 
naszej rodziny. 
Kacper Lüdtke, kl. III 
 
 
 
 
 

 
Mój kot – Agape 

W moim domu mieszka kot. 
Szczupły z długim ogonem  
i krótką, falowaną sierścią. To kot 
angielskiej rasy: cornish rex. 
Sierść tych kotów nie uczula 
alergików. Czasami nasz kot 
przypomina psa – czeka na nas, 
jak wracamy do domu. Nie 
szczeka, ale z radości potrafi obiec 
stół dookoła kilka razy. Węszy jak 
pies z nosem przy ziemi i czasem 
wynosi w pyszczku małe 
przedmioty (korka od wanny 
musimy czasem długo szukać). To 
dziwny kot – lubi wodę – pije ją  
z kranu i zdarza mu się siadać  
w zlewie. Lubi ciepło – kocha 
kaloryfery i nagrzane słońcem 
parapety. Zdarza jej się też 
układać na monitorze komputera, 
który szumi i jest ciepły –często 
ogon zasłania nam obraz na 

ekranie. Często przychodzi do 
domowników po porcję 
„głasków”. Bardzo lubię naszego 
kotka. 
Łukasz Knast, kl. III 
 

 
Gra w oliwkę 

Mój kot nazywa się Florek, i ma 
czasem dziwne pomysły. O jednym 
będzie właśnie to opowiadanie: 
Gdy robimy sałatkę,  często 
dodajemy oliwki. Florek jest 
ciągle głodny i dlatego plącze się 
pod nogami. Czasami damy mu 
oliwkę i mamy „śmiechu warte”! 
Florek zaczyna ją ganiać 
 i popychać łapką. Po drodze 
wywraca się, obija o ściany 
 i drzwi, skacze po ścianach, 
zagina ogon w literkę podobną do 
„A” tylko bez kreseczki, kładzie 
uszy i robi dziwne oczy. Gdy 
oliwka wpadnie mu pod meble, 
niestety cały czas biegnie za nią 
 i czasem rąbnie głową na 
przykład w szafkę. Trzeba mu ją 
wyciągnąć. Jak się zmęczy zjada 
ją i ... po piłce. 
Karolina Jarosz, kl. III 
 

Puszek 
Mam kotka małego 
w paski, szarego. 
Ma białe skarpetki, 
a na nich czarne cętki. 
Długie wąsiska 
i sterczące uszka. 
Mięciutki jest cały 
jak moja poduszka. 
Bartłomiej Ziółkowki, kl. III 
 

Koty ich rozwój 
Nowonarodzone kocięta są 
bezbronne. Ich życie zależy 
wyłącznie od matki. Powinny być 
przy matce wiele tygodni. 
Dwutygodniowe kocięta są 
pokryte delikatnym futerkiem. 
Reagują tylko na dotyk. To jest 
jedyna forma kontaktu z matką. 
Ciepło jej ciała daje kotkom 
poczucie bezpieczeństwa. Po 
około 8 dniach kocięta otwierają 
oczy. W wieku dwóch tygodni 
maluchy zaczynają się poruszać. 
Ich chód jest chwiejny. W czasie 
dwudziestu tygodni kociaki stają 
się prawie dorosłe, a za cztery 
tygodnie stają się już niezależne 
od matki. 
Wiktoria Rychlewicz, kl. III 
 
 
 
 
 
 
 
 


