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Sposoby na letnie dni 

Przed nami najwspanial-

szy czas wakacji i długie 

letnie dni... Dlatego 

chciałabym Wam za-
proponować, jak spę-

dzić ten czas, aby się 

nie nudzić, nawet wte-

dy, gdy nie uda się 

Wam wyjechać na 

wczasy, obóz czy kolo-

nię. Oto kilka moich 

rad: 

 Wybierz się wspól-

nie z rodziną na wy-

cieczkę za miasto albo 

na spacer, np. po parku 

czy lesie.  

 Ugotuj coś wspólnie 

z mamą lub z tatą. 

 Idź do kolegi lub ko-

leżanki i pobawcie się 
razem. 

 Wyjdź na dwór 

i pograj w piłkę z ró-

wieśnikami. 

 Pójdź na dłuższy spa-

cer z psem. 

 Pojeździj razem 

z przyjaciółmi na rowe-

rze. 

 Usiądź na ławce 

i poczytaj ciekawą 

książkę. 

 Weź aparat i sfoto-

grafuj piękny krajobraz 

albo jakiś szczegół, któ-

ry Cię zachwyci. 

 Idź z rodziną na ba-

sen albo nad rzekę. 

 

Pamiętaj – nie warto 

siedzieć przed telewi-

zorem albo tylko grać 

w gry na komputerze 

lub na telefonie! Bądź 

aktywny i pomysłowy, 

a na pewno nie bę-

dziesz się nudzić! 

Aleksandra Mytnik 

W wakacje nie siedź w domu! Świat jest taki 

piękny - wystarczy tylko trochę się rozejrzeć... 



Czy wiedzieliście o sukcesach naszej drużyny siatkarskiej? Czy wiecie, że nasza szko-

ła jest mistrzem Tarnowa w siatkówce dziewcząt? 

Siatkówka górą! 

Nie przesłyszeliście 

się! Dziewczyny z klasy 

6a i 6b uczestniczyły 

w zawodach minisiat-

kówk i  dz i ewczą t 

w ramach Igrzysk Mło-

dzieży Szkolnej.   

Zajęły I miejsce w Tar-

nowie i pojechały na 

zawody rejonowe 

w Brzesku. Dziewczy-

ny walczyły dzielnie 

i grały jak zawodowe 

siatkarki.  W Brzesku 

zajęły II miejsce w na-

szym rejonie!  

Siatkarki mówią: „Nie 

dałyśmy z siebie 

wszystkiego, stać nas 

było na więcej”. Ale 

cała nasza szkoła kibi-

cowała im i jesteśmy 

dumni z dziewczyn za 

ich osiągnięcie. 

W skład drużyny 

wchodziły: 

Maja Mizera 

Julia Kałucka 

Weronika Wróbel 

Anna Osuch  

Aleksandra Rzepa 

Aleksandra Wójtowicz 

Wiktoria Kania 

Wiktoria Leszczyńska 

Julia Skoczylas 

Olga Henich 

Opiekun: Małgorzata 

Kocan-Kałucka 

Alicja Koral 
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Drużyna dziewcząt z naszej szkoły udekorowana 

złotymi medalami Mistrzyń  Tarnowa 

Podróż po krajach anglojęzycznych 

1 czerwca 2017 r. odbył się w naszej szkole quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych. Podczas kon-

kursu uczestnicy z klas IV-VI odpowiadali na pytania zadawane przez prowadzącego Patryka Wło-

darczyka. Pytania były dosyć trudne, ale uczniowie dobrze sobie z nimi poradzili. Turniej trwał 

około 90 minut. Wszyscy uczestnicy wyszli zadowoleni ze swoich umiejętności i wiedzy. 
I miejsce zajęła grupa w składzie: Olga Henich, Julka Kałucka i Szymon Kocik, II miejsce – Zofia 

Mikoś, Zuzanna Skorupa i Magdalena Wideł, a III miejsce: Maja Mizera, Alicja Koral i Weronika 

Biedroń. Wszystkim gratulujemy wiedzy i sukcesu w konkursie! 

M. Wideł, J. Skoczylas, A. Koral, M. Mizera, A. Jabłoński  

Wycieczka do góry nogami 

 29 maja 2017 r. klasy VI a oraz VI b wybrały się na wycieczkę do parku rozrywki 

„Energylandia” w Zatorze. Wyjazd został zorganizowany z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. 

Po przybyciu na miejsce uczniowie rozbiegli się na wszystkie strony i zaczęli korzystać z mnó-

stwa dostępnych tam  atrakcji.  
 Po 6 godzinach wspaniałej zabawy młodzież zmęczona, ale szczęśliwa, z ociąganiem ruszyła ku 

wyjściu. Mimo wyczerpania i drobnych urazów oraz niegroźnych oparzeń słonecznych wszyscy 

bardzo miło wspominają ten dzień. 

W. Biedroń, O. Henich, Z. Mikoś, W. Kania 



 W czerwcu ucznio-

wie klas piątych 

uczestniczyli w warsz-

tatach „Od denara do 

złotówki” w Muzeum 

Okręgowym w Tarno-

wie.  
 Podczas zajęć 

uczniowie poznali hi-

storię pieniądza na zie-

miach polskich. Na-

stępnie każdy uczest-

nik samodzielnie wybił 

dla siebie monetę 

i stworzył swój własny 

banknot. Na koniec 

wszyscy wzięli udział 

w grze dydaktycznej 

Monopol Tarnowa, 

w której musieli wyka-

zać się wiedzą o zabyt-

kach miasta oraz umie-

jętnością dysponowa-
nia pieniędzmi. Zwy-

cięska drużyna została 

ogłoszona rajcami 

miejskimi. Po warszta-

tach wszyscy zaopa-

trzeni w swoje monety 

i banknoty, pełni emo-

cji wrócili do szkoły. 

Wycieczka marzeń 

 12 czerwca 2017 r. uczniowie klasy VI a i VI b wybrali się na krajoznawczą wycieczkę do Kry-

nicy i Muszyny. 
 Głównym celem wyjazdu było zwiedzenie Ogrodów Biblijnych i Ogrodów Zmysłów oraz 

wjazd kolejką terenową na Górę Parkową. Uczniowie mieli też okazję skosztować czystej wody 

z krynickiej Pijalni Wód. Świetnie bawili się, zjeżdżając z szybkich i ekstremalnych zjeżdżalni oraz 

delektując się słynnymi lodami. Najtrudniejszym momentem wycieczki okazała piesza droga po-

wrotna z Góry Parkowej do autokaru.  
 Uczestnicy wrócili z wyprawy bardzo zadowoleni także dlatego, że w drodze powrotnej mo-

gli zjeść obiad w McDonaldzie.  

Z. Skorupa, W. Leszczyńska, K. Ostrowski, N. Pańczyk 

Poznawali historię pieniądza  
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Turniej klas szóstych 

 1 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbyły się turnieje siatkówki i piłki nożnej klas szóstych. 

Mecz piłki siatkowej wygrała klasa VIa 2:0 w setach. Drużyna ta prowadziła przez cały mecz, 

choć VI b próbowała różnych sposobów pokonania przeciwnika. Mimo wprowadzenia kilku 

zmian nie zdołała pokonać klasy VI a. Zwycięska drużyna otrzymała w nagrodę batoniki. 
 Natomiast w piłce nożnej zwyciężyła klasa VI b aż 12:4. Mecz został rozegrany na boisku 
szkolnym. Nie obyło się bez fauli, m.in. zawodnik z VI b ostro sfaulował Arona Jabłońskiego 

z klasy VI a, który musiał zejść z boiska.  Po chwili wrócił w pełni sił, niestety nie pomogło to 

drużynie VI a, która ostatecznie uległa reprezentacji VI b. 

P. Włodarczyk, J. Janus, K. Tambor, N. Laszota 

Gra dydaktyczna Monopol Tarnowa wymagała 

wiedzy i sporo rozsądku w dysponowaniu 

pieniędzmi. 



 Dnia 29 stycznia 

uczennica naszej szko-

ły, Angelika Orszulak 

z klasy VI b, uratowała 

siebie i swoją rodzinę 

od zatrucia czadem. 

 W niedzielny wie-

czór rodzice Angeliki 

nagle bardzo źle się 

poczuli, a po krótkim 

czasie stracili przytom-

ność. Ona sama też 

czuła się coraz gorzej. 

Jednak zanim zemdlała, 

udało jej się chwycić 

telefon i wykręcić nu-

mer alarmowy. 

 O jej bohaterstwie 

stało się głośno. Dlate-

go dziewczyna otrzy-

mała z rąk ministra 

Mariusza Błaszczaka 

medal „Młodego Boha-

tera”. Minister wręczył 

jej go osobiście 2 lute-

go 2017 roku podczas 

swojego pobytu w Za-

kliczynie. Natomiast 

12 kwietnia w czasie 

szkolnego apelu Ange-

lika została nagrodzona 

Angelika - młoda bohaterka 
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stawienie pt. „Bajka 

w szkole”, specjalnie 

przygotowane na tę 

okazję. Występ bar-

dzo podobał się dzie-

ciom i ich rodzicom. 

Potem młodzi aktorzy 
udali się na dwór, 

gdzie czekały na nich 

różne atrakcje i po-

częstunek. W drodze 

powrotnej do szkoły 

wstąpili na lody do 

Parku Strzeleckiego.  
 To był bardzo miły 

dzień. 

J. Kałucka, W. Wróbel, 

A. Osuch, J. Lis 

 3 czerwca 2017 r. 

grupa teatralna wraz z 

paniami Renatą Ku-

charską i Anną Smędą 

wybrała się do Spe-

cjalnego Ośrodka 

Szkolno-
Wychowawczego 

w Tarnowie, aby wy-

stąpić na pikniku 

z okazji Dnia Rodziny. 
 Kiedy uczniowie 

dotarli na miejsce, 

miło przywitała ich 

pani dyrektor szkoły. 

Następnie zaprowa-

dziła ich do sali, gdzie 

mogli się przebrać i 

przygotować do wy-

stępu. Na scenie za-

prezentowali przed-

Występ z okazji Dnia Rodziny 

specjalnym dyplomem 

Komendanta Główne-

go Państwowej Straży 

Pożarnej oraz upo-

minkami strażackimi. 

Nagrodę tę otrzymała 

od starszego bryga-

diera Piotra Szpunara, 

komendanta Miejskie-

go PSP w Tarnowie. 

My też jesteśmy dum-

ni z postawy naszej 

koleżanki i serdecznie 

gratulujemy jej odwa-

gi w tej trudnej sytu-
acji. 

Zuzanna Skorupa 

Alicja Koral 
Angelika odbiera dyplom Komendanta Głównego 

Państwowej Straży pożarnej w Tarnowie. 

Poza sceną także humory 

nam dopisywały. 



 - Drrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!! - budzik zadzwonił 

głośno niczym syrena strażacka (jakie to po-

etyckie – pani od polskiego byłaby ze mnie 

dumna). Chcąc nie chcąc, otworzyłem oczy, co 

było chyba największym błędem tego dnia. 

Światło bijące z okna chwilowo mnie oślepiło, 

tak więc schowałem głowę pod poduszkę 
i zmrużyłem oczy, co sprawiło, że znowu za-

chciało mi się spać. Lecz nagle do pokoju 

wbiegł mój młodszy, sześcioletni brat, potyka-

jąc się o naszego kota Stanisława (imię po 

świętej pamięci dziadku) i oznajmił, iż wyrwał 

sobie ząb. Naturalnie nie darował sobie poka-

zania mi go. Lewy trzonowiec - nowy, wyrwa-

ny własnymi rękoma z objęć jamy ustnej - 

skarb. 
 Ociągając się niemiłosiernie, ubrałem się we 

wściekle różowy wełniany sweter (innych nie 

było, reszta tymczasowo znajdowała się w pra-

niu) i zielone, zupełnie niepasujące do reszty 

spodnie. Ze smutkiem stwierdziłem, że szkła 

moich okularów zostały zdeptane przez brata, 

gdy ten wbiegł rano okazać mi swoją zdobycz. 

Tak więc zostało mi jedno - pożyczyć fioleto-

we, w azteckie wzorki okulary mojej babci… 

W zasadzie nic nowego, wszystkie należące do 

niej przedmioty były albo neonowe, albo 

w nietypowe wzorki - cóż, miała do tego sła-

bość. 
 W tej sytuacji chwiejnym krokiem (jak na 

skazanie) poszedłem do pokoju babci i cicho 

otworzyłem drzwi. I oto, co ujrzałem: babcię 

w zielonej piżamie z napisem „sexy” krzątającą 

się po pokoju z podróżnym plecakiem. Babcia 

najzwyczajniej wybierała się na wakacje. Nie 

przedłużając, spytałem, czy ma jakąś niepo-

trzebną parę okularów, a ona na to, że chyba 

powinna jakąś znaleźć, i zaczęła grzebać z wiel-

kim zapałem w starej, trzeszczącej, drewnianej 

szafie. Podczas gdy ją przeszukiwała, wypadały 

ze środka bardzo dziwne rzeczy... Może nie 

będę wymieniać jakie, bo i tak byście mi nie 

uwierzyli. Aż w końcu wyciągnęła różowe 

binokle z diamencikami. Za co?! - załkałem 

w duchu. Myślałem, że się zapadnę pod zie-

mię, gdy sobie wyobraziłem, jak będę się 

w nich prezento-

wał... Dla dokładniej-

szego zilustrowania 
ich wyglądu zamieści-

łem tu ich zdjęcie: 
 Tak, tak, wiem, co myślicie. Nie zakładał-

bym ich nigdy, gdybym nie musiał, ale wierzcie 

mi lub nie, bez okularów jestem zupełnie śle-

py. Gdybym ich nie miał, dla przykładu nie 

zauważyłbym słonia siedzącego w wannie, 

próbującego zjeść ciężarówkę. W każdym 

razie po dłuższym wahaniu zdecydowałem się 

założyć okulary i zjeść niezbyt apetycznie wy-

glądającą owsiankę autorstwa mojej mamy. 

Cóż... „MasterChefa” z pewnością by nie wy-

grała - w przeciwieństwie do babci, która go-

towała wprost genialnie! A ten jej bigosik 

z kiełbaską wiejską - to było po prostu mi-

strzostwo świata! Mniam, mniam... już mi ślin-

ka leci. Ale ona niestety już nie gotuje, bo ma 

reumatyzm i każde schylenie to dla niej 

ogromny wysiłek. 
 Wracam jednak do dzisiejszego dnia, czyli 

jednej wielkiej porażki. Po zjedzeniu tego mi-

zernego śniadania poszedłem do łazienki wy-

myć zęby, lecz tam zastałem mojego (na 

szczęście ubranego) braciszka, siedzącego 

w pustej wannie i dokładnie oglądającego 

swojego ledwo co wyrwanego trzonowca. 

Czym prędzej opuściłem to miejsce, pośpiesz-

nie włożyłem buty i kurtkę oraz w biegu zła-

pałem szalik mamy w kwiatki i wybiegłem 

z tego domu wariatów. Na schodach oczywi-

ście się potknąłem, robiąc sobie dziurę 

i w spodniach, i w kolanie gratis. Zakleiłem 

zranienie plastrem, który akurat szczęśliwym 

trafem miałem w plecaku, i szybko udałem się 

do szkoły.  
 A co się działo w szkole, tego dowiecie się 

w następnym numerze gazetki szkolnej, 

w roku szkolnym 2017/2018. 

Olga Henich 

Dziennik pechowca 
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KĄCIK TWÓRCZOŚCI UCZNIOWSKIEJ 



 Moim ulubionym spor-

tem jest piłka nożna. Uwiel-

biam w nią grać w ogrodzie, 

a najlepiej wychodzi mi sta-

nie na bramce lub na ata-

ku… Dziś jednak nie 

o mnie, tylko o piłce nożnej. 
 Moim ulubionym piłka-

rzem jest Łukasz Piszczek. 

Urodził się 3 czerwca 1985 

roku. Obecnie ma 32 lata. 

Gra w Bundeslidze w Niem-

czech, a dokładnie w klubie 

Borussia Dortmund, oraz 

w reprezentacji Polski. Naj-

częściej można go zobaczyć  

na pozycji prawego obroń-

cy. Strzelił on piękną bram-

kę z „loba” (czyli nad bram-

karzem) w meczu Polski 

z Czarnogórą.  

 Łukasz Piszczek jest 

przyjacielem Kuby Błaszczy-

kowskiego, który jest moim 
drugim ulubieńcem. Kuba 

urodził się 14 grudnia 1985 

roku. Ma 31 lat i gra w Nie-

mieckim klubie VFL Wolfs-

burg oraz oczywiście w re-

prezentacji Polski. 

 

Aleksandra Mytnik 

LUDZIE Z PASJĄ 

się nie maluje, tylko pisze. 

W dodatku pisze się ją bar-

dzo długo. Powstaje ona 

przez kilka miesięcy. Ja mo-

ją zaczęłam we wrześniu, 

a skończyłam w lutym. Na 

początku trzeba bardzo 

dokładnie wyszlifować de-

skę. Następnie robi się 

kontury postaci. Potem 

twarz, szyję i ręce maluje 

się kilkoma warstwami 

ciemnego pigmentu zmie-

szanego z jajkiem i winem. 

Dalej wykonujemy światło-

cień za pomocą jaśniejszych 

pigmentów. W międzycza-

sie kładzie się szelak 

w miejsca, gdzie później 

będzie medium akrylowe 

i złoto. Potem malujemy 

szaty postaci. Znowu zaczy-

namy ciemniejszym pigmen-

tem, a załamania i marsz-

czenia rozjaśniamy. Na ko-

 Moja przygoda z ikoną 

zaczęła się we wrześniu 

2016 roku. Kiedy zapisywa-

łam się na zajęcia do Pałacu 

Młodzieży, szukałam cze-

goś, co by mnie zaintereso-

wało. Było wiele ciekawych 
propozycji zajęć, jednak 

najbardziej zainteresowała 

mnie ikona. 

 Zaczęłam uczęszczać na 

zajęcia. Prowadzi je Pani 

Beata Olszewska, która na-

prawdę umie zaciekawić 

tematem. W dodatku ma 

bardzo podzielną uwagę - 

potrafi pisać ikonę i jedno-

cześnie rozmawiać z dwo-

ma osobami. 

 Czy nie zdziwiło was, że 

użyłam sformułowania 

„pisać ikonę”? Tak, ikony 
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 Miłośniczka ikon 

niec podpisujemy ikonę literami 

bizantyjskimi. Jeszcze zabezpie-

czamy powierzchnię ikony spe-

cjalną ochronną warstwą. 

 Praca nad ikoną trwa długo, 

ale kiedy widzę gotowy obraz, 

czuję wielką satysfakcję i radość. 

Magdalena Wideł 

Piłka nożna nie tylko dla chłopców 

Bohaterowie wielu meczów - 

Jakub Błaszczykowski i Łukasz 

Piszczek 



Składniki: 

- 1 puszka brzoskwiń 

- 1 łyżeczka cukru wa-

niliowego 

- 100 mililitrów wody 

- kawałek piernika 

- białe pianki 
- pisak czekoladowy 

albo 1 łyżeczka kremu 

czekoladowego 

 

Sposób przygoto-

wania: 

1.Poproś dorosłego 

o otwarcie puszki 

z brzoskwiniami. 

2. Wyjmij owoce i po-

krój je w kostkę. 

3. Przełóż do garnka, 

wlej wodę i syrop 

z brzoskwiń. 

4. Podgrzej całość, cią-

gle mieszając. 

5. Gdy część płynu od-

paruje, zmiksuj owoce 

na gładką masę 

(poproś o pomoc do-

rosłego). 
6. Dopraw cukrem 

waniliowym. 

7. Odstaw na godzinę, 

by mus przestygł. 

8. Na dno szklanki wlej 

trochę musu. 

9. Połam piernik, ka-

wałki wyłóż na mus. 

10. Całość polej drugą 

warstwą musu. 

11. Z pianek i czekola-

dy w pisaku lub kremu 

czekoladowego zrób 

potworkom oczy. 

SMACZNEGO! 

 

Opracowała:  

Alicja Koral 

Żółte potwory, czyli mus brzoskwiniowy z piernikiem 
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 Nie korzystaj z te-

lefonu komórkowego. 

 Pamiętaj, żeby po 

zakończeniu występu 

nagrodzić aktorów 

brawami. 

 Salę teatralną opuść 
dopiero po zakończe-

niu przedstawienia. 

 W czasie insceniza-

cji nie komentuj sztuki 

na głos. 

 Spokojnie zachowaj 

się na przerwie. 

 Wycisz telefon 

przed rozpoczęciem 

spektaklu. 

Joanna Bajbur 

Zdarza się, że czasem 

wychodzimy do teatru 

z klasą albo z rodzica-

mi, dlatego warto wie-

dzieć, jak się zachować 

w tym miejscu. 

Oto kilka wskazówek: 
 Zadbaj o odpowied-

ni strój, który powi-

nien być elegancki. 

 Bądź na czas, 

przyjdź kilka minut 

przed rozpoczęciem 

spektaklu. 

 Podczas przedsta-

wienia niczego nie jedz 

ani nie pij, nie żuj gu-

my. 

 Bądź cicho, nie roz-

mawiaj. 

W tym roku szkolnym kilkakrotnie odwiedzaliśmy 

Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego. Klasy szóste 

oglądały przedstawienie „Mały Książę”,  piąte - 

„Tajemniczy ogród”, czwarte - ”Pinokia”, „Gdzie jest 

babcia?” i „Małego Księcia”. Uczniowie klas I-III 

w Dniu Dziecka obejrzeli „Lato Muminków”.  

PRZEPISY BABCI ALI 

Żółte potwory 

wyglądają naprawdę 

smakowicie. W sam 

raz na gorące letnie 

dni... 

Savoir-vivre w teatrze 



ŚMIECH TO ZDROWIE, czyli KĄCIK HUMORU 

Po prostu 

CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE 

Na to dziecko :  

-...bo to są buciki mo-

jego brata, ale mama 

kazała mi je nosić.  

Pani zacisnęła ręce 

mocno na szafce, od-

czekała, aż przestaną 

jej się trząść, i znowu 

pomaga dziecku wcią-

gnąć buty. Wciągają, 

wciągają... weszły! 

- No dobrze - mówi 

wykończona pani - 

a gdzie masz rękawicz-

ki?  

- W bucikach... 
 

Mąż odwozi do szpita-

la rodzącą żonę - na-

uczycielkę polskiego. 

Ta nazajutrz dzwoni 

do męża: 

- Kochany, jestem taka 

szczęśliwa! Wyobraź 

sobie: rodzaj męski, 

liczba mnoga! 
 

Pani przedszkolanka 

pomaga dziecku zało-

żyć wysokie, zimowe 

butki. Szarpie się, mę-

czy, ciągnie...  

- No, weszły!  

Gdy spocona siedzi na 

podłodze, dziecko mó-

wi:  

- Ale mam buciki od-

wrotnie...  

Pani patrzy, faktycznie! 

No to je ściągają, mor-

dują się, sapią... Uuuf, 

zeszły! Wciągają je 

znowu, sapią, ciągną, 

ale buciki nie chcą 

wejść..... Uuuf, weszły!  

Pani siedzi, dyszy, 

a dziecko mówi:  

- Ale to nie moje buci-

ki....  

Pani niebezpiecznie 

zwęziły się oczy. Od-

czekała i znowu szar-

pie się z butami... Ze-

szły!  

- Gdzie byłeś? 

- Grałem w tenisa. 

- Dlaczego jesteś taki 

wykończony? 

- Mieliśmy tylko jedną 

rakietę... 

 

Ojciec do syna: 

- Jak tam postępy 

w szkole? 

- W porządku. Kon-

trakt z piątą klasą 

przedłużony na na-

stępny rok. 

 

 

Po klasówce z mate-

matyki rozmawiają 

dwaj koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu 

powie, że ściągaliśmy 

od siebie. 
 

Siedmiolatka powie-

działa rodzicom, że 

Jasiu pocałował ją dziś 

w obecności całej kla-

sy. 

- Jak to się mogło stać? 

- zdziwiła się matka. 

- To nie było proste - 

przyznała młoda dama 

- ale trzy koleżanki 

pomogły mi go złapać 

i przytrzymać. 

 

- Nie rozumiem, jak 

jeden człowiek może 

robić tyle błędów? - 

dziwi się polonistka, 

oddając pracę domo-

wą uczniowi. 

- Wcale nie jeden - 

odpowiada uczeń. - 

Pomagali mi mama 

i tata.  

        Piesek preriowy, inaczej nieświszczuk czarnoogonowy, 

pochodzi z rodziny wiewiórkowatych. Te wyjątkowe zwierzę-

ta występują w Ameryce Północnej i Środkowej. W Polsce 

można je zobaczyć w zoo mieszczącym się w Poznaniu. Na-

zwane zostały „pieskami”, bo w chwilach zainteresowania lub 

zagrożenia wydają dźwięki podobne do szczekania. 
        Piesek preriowy jest jednym z pięciu gatunków gryzoni. 

Na fotografii pokazane jest, jak ta rasa rozpoznaje członków 

swojego stada. Zwierzęta z jednego stada rozpoznają się po 

zapachu. Największy nieświszczuk mierzy ok. 30 cm. A ogony zazwyczaj są długości ok.10 cm. 

Najcięższy piesek może ważyć 1,7 kg. Pieski preriowe żyją w licznych koloniach potocznie nazy-

wanych „miastami”. Największa kolonia obejmowała obszar 65 tys. kilometrów kwadratowych. 

Liczyła ona 400 mln osobników. 

Kinga Wójtowicz 

 Pieski preriowe 
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