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Witam wszystkich Czytelników  

naszej gazetki!  

Jesteśmy podekscytowani i bardzo się 

cieszymy, że kolejny rok możemy  

tworzyć dla Was nasze artykuły! 

 Zaczyna się rok szkolny 2013/2014  

– pełen nowych twarzy w redakcji  

gazetki, z czym wiąże się jeszcze więcej 

artykułów i pomysłów na ich treść.  

Mamy nadzieję, że w tym roku po  

gazetkę „sięgnie” jeszcze więcej osób  

i co miesiąc będziecie tu zaglądać.. 

 Z całego serca dziękuję w imieniu 

wszystkich pracujących na rzecz gazetki.  

Pozdrawiam, redaktor naczelna  

Natalia Nowak 3C. ;) 

Gimnazjum nr 1  

im. POLSKICH NOBLISTÓW  

w Ostrowie Wielkopolskim 
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Czy jest Pan zadowolony, że kolejna placówka zo-

stała wzbogacona o nową bazę sportową? 
Pan Prezydent:   Zdecydowanie uważam, że tak. 

Dawniej w tym miejscu znajdowało się również bo-
isko sportowe, które z upływem lat dosłownie po-

padło w ruinę. Miejsce to przestało spełniać swoją 
funkcję. Nowe boisko w tej szkole jest kolejnym 

obiektem oddanym młodym Ostrowianom. Mam 
nadzieję, że każda szkoła będzie takie miała. 

 
Czy nowe boisko może przyczynić  się do sięgania  

przez uczniów naszej szkoły po laury w różnych dys-
cyplinach sportowych? 

Pan Prezydent:     Miejsce dla uczniów do trenowa-
nia przeróżnych dyscyplin sportu zostało oddane do 

ich dyspozycji. Teraz to od nich zależy czy wykorzy-
stają daną im szansę i godnie będą reprezentować 

szkołę podczas różnych zawodów. 
 

Czy młodzież naszego miasta interesuje się spor-
tem? 

Pan Prezydent:   Zależy to, z której strony się spoj-
rzy. Na niektórych osiedlach, czy boiskach kolejki 

młodych ludzi czekają, by wejść na boisko i zapre-
zentować swoje umiejętności, lub miło spędzić wol-

ny czas. Niestety na pewnych obiektach wciąż bra-
kuje młodzieży i boiska często świecą pustkami. 

 
W jaki sposób można zachęcić młodzież do upra-

wiania sportu? 
Pan Prezydent:   Moim zdaniem najlepszą metodą 

na zachęcenie dzieci do uprawiania sportu jest 
przykład wybijających się sportowców z Ostrowa. 

Przykładem na to mogą być wybitni bracia  Ponit-
kowie, czy piłkarze ręczni Lijewscy i Jaszka. Jest z 

kogo być dumnym. Widać, że sukcesy tych spor-

towców przekładają się na zainteresowania mło-
dych Ostrowian daną dyscypliną sportu. 

 
Czy Pan Prezydent uprawia jakąś dyscyplinę spor-

tu? 
Pan Prezydent:  Bycie Prezydentem! (śmiech). W 

związku z pełnionym przeze mnie stanowiskiem 
Prezydenta miasta brakuje mi czasu na aktywny i 

regularny tryb życia. Bywa tak, że znajduję czas na 
krótką przejażdżkę rowerem lub pływanie. Jednak, 

niestety nie mogę pozwolić sobie na systematyczne 
uprawianie danej dyscypliny sportu. 

 

 Dziękujemy za wywiad. 
 

Maja Nitzke, Julia Tomczak., 1c 
 

Wywiad 

 
W dniu 25 września odbyło się uroczyste otwarcie  
boiska sportowego przy naszym gimnazjum.  
Zaproszono wielu znakomitych gości, wśród których 
nie mogło zabraknąć Prezydenta Ostrowa Wielkopol-
skiego, pana Jarosława Urbaniaka. Zachęcamy do 
przeczytania wywiadu, którego zgodził się nam  
udzielić. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Urbaniak
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Gdzie my do diabła jesteśmy ?  

Iquitos leży w północno wschodnim Peru. Jest jed-

nym z  głównych portów na Amazonce. Leży do-

kładnie w połowie drogi pomiędzy jej ujściem a 

źródłem**. Otoczone ze 

wszystkich stron dżungli 

jest niedostępne dla trans-

portu kołowego. Jedynymi 

sposobami, aby się tam 

dostać jest lot samolotem 

(drogo) albo podróż rzeką.  

 

Prawo i władza 

W Iquitos nie ma ani prawa, ani władzy. Miasto 

jest odcięte od świata, od kraju, od administracji, 

od wszystkiego, co znamy z naszego państwa opie-

kuńczego. Nie ma tu instytucji takich jak Sanepid, 

Ubezpieczyciele - co może nie dziwić, ale nie znaj-

dziemy tu także żadnego policjanta, sędziego etc.. 

Nie ma żadnego prawa, nie obowiązuje kodeks 

drogowy, nikt nie płaci podatków, licencji itp. Broń 

może kupić każdy, nikt nie pyta o pozwolenie. Co 

ciekawe, w mie-

ście praktycznie 

nie ma kradzieży, 

ani żadnej innej 

p rz e stę p c z o śc i . 

Wszystkie proble-

my mieszkańcy 

rozwiązują między sobą (a jest ich 400 tys.). Jedy-

nym organem "władzy" są czarownicy, którzy w 

Iquitos mają swoją ulicę. Możemy u nich kupić 

eliksiry na wszystko : zwrot pieniędzy, miłość etc.. 

Miasto śmiałków 

Początki miasta to 1750r. kiedy Jezuici zakładają tu 

swoją misję. Jak szalonymi ludźmi z poczuciem mi-

sji musieli być, by odważyć się na taki krok. Wy-

obraźmy sobie nietknięty fragment dżungli, za-

mieszkany tylko przez Indian (a były to czasy, kiedy 

Indianie zabijali białych) i Jezuitów właśnie to miej-

sce wybierających na wybudowanie misji. Dalsza 

historia miasta oparta była na nowo znalezionych 

surowcach. W 1900r. kiedy Europejczycy wynaleźli 

utwardzanie kauczuku siarką rozpoczął się boom 

kauczukowy, porównywalny tylko z gorączką złota. 

Setki tysięcy śmiałków ruszyły Amazonką w poszu-

kiwaniu kauczuku, niektórzy z nich trafili właśnie 

do Iquitos i był to strzał w dziesiątkę. Miasto roz-

wijało się bardzo prężnie, napływało do niego co-

raz więcej europejczyków. Jeden z najbogatszych 

ludzi tamtych czasów, a może i wszech czasów, 

baron kauczukowy Di Galardo przybył do Iquitos 

jak wszyscy bez grosza przy duszy, mając marzenie 

o zbiciu fortuny. Gdyby porównać jego bogactwo 

do naszych czasów mógłby zawinąć Bila Gatesa w 

dolary i wypalić.  To dzięki niemu postawiano w 

Iquitos Cassa de Fierro. Budynek zaprojektowany 

na wystawę światową przez Gustawa Eiffla, tak 

tego samego od wieży Eiffla. Di Galardo kupił go i 

kazał przywieźć do Iquitos. Kiedy zapotrzebowanie 

na kauczuk zmalało miasto upadło, by znowu się 

podnieść kiedy w okolicy znaleziono szmaragdy. I 

znowu upadło by się podnieść wykorzystując zapo-

trzebowanie na rybki akwariowe i znów upadło by 

się po raz kolejny podnieść po odnalezieniu ropy 

naftowej i masowej turystyki. Kolejnym ze znanych 

Tam, gdzie diabeł pyta o drogę 

''Gdybyś chciał się przenieść w czasie o 100 lat i przeżyć w takim kapitalizmie niekorporacyj-

nym, gdzie nic nie dostajesz, ale wszystko możesz sobie wziąć to Iquitos jest miastem dla 

Cebie, miastem dla zuchwałych "* 
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śmiałków jest dość znany  Polak o nazwisku Tymiń-

ski. Przybył do Iquitos bez gro-

sza, ale z pomysłem. Stworzył 

pierwszą w całej Ameryce Połu-

dniowej kablówkę, co oprócz 

masy pieniędzy zapewniło mu 

status bohatera miasta, a jego 

zdjęcia do dziś znajdziemy w 

wielu miejscach. Jego pomysł na 

biznes był dość prosty. Od właściciela baru wynajął 

dach, po czym umieścił na nim mnóstwo anten 

wykonanych z drutu i siatki ogrodowej. Zaczął od-

bierać wszystkie możliwe satelity świata (co na 

równiku nie jest zbyt trudne) nie płacąc żadnej li-

cencji, bo któż ją od niego wyegzekwuje w Iquitos, 

mieście zuchwałych.  

 

Belem znaczy Betlejem  

Jest to nazwa dzielnicy biedy w Iquitos. Mieszkań-

cy nie mają tam praktycznie nic, lecz nie są tam z 

przymusu. 

Przybyli tu 

na własne 

życzenie i 

na własne 

ż y c z e n i e 

żyją tak jak 

żyją, żyją 

będąc wolni. Niektórzy porzucili "normalne życie", 

by zamieszkać tu - w mieście zuchwałych. Belem 

leży na terenach zalewowych. 2 razy do roku 

wszystkie domy są podmywane przez wodę. Wła-

śnie dlatego są budowane na tratwach lub na wy-

sokich palach. Ludzie jednak mimo biedy nie są 

smutni, przygnębieni, a już na pewno nie są głodni. 

W Amazonii nikt nigdy nie jest głodny, chyba że na 

własne życzenie. Jeśli nie potrafi nic wytworzyć, to 

pójdzie na brzeg rzeki i nie ma siły żeby czegoś nie 

złowił. Ludzie są szczęśliwi, żyją wolni, tak jak chcą. 

Nikt nie wtrąca się do ich życia, nie płacą podat-

ków, ani żadnych innych opłat. Cała dzielnica, za-

mieszkana przez 40 tys. Ludzi jest kolorowa, z 

czym wiąże się ciekawa historia. Pewnego dnia du-

ży kontenerowiec stał w porcie w Iquitos. Miał tak 

nieszczęśliwie postawiony kontener z farbą, że cały 

jej zapas się zepsuł i nie nadawała się do użytku. 

Pewna organizacja pozarządowa przekonała arma-

tora do oddania jej całego ładunku, który oni roz-

dawali w Betlejem pod jednym warunkiem. Każdy 

może wziąć farbę i pomalować nią swój dom, ale 

musi zrobić to w przynajmniej dwóch kolorach. 

Miało być pstrokato i tak właśnie jest.  

 

Motto Carro 

Przez to, że Iquitos jest niedostępne dla ruchu ko-

łowego nie ma w nim samochodów, bo samocho-

dy są dla 

szpanu, a 

do pracy 

służą mot-

to riksze 

popularnie 

nazywane 

motto carro, których jest tam prawie 20 tys. Fakt, 

iż nie ma samochodów nie oznacza wcale, że nie 

ma hałasu. Żadna z motto riksz nie ma tłumika, bo 

tłumik to większe spalanie, a benzynę trzeba prze-

cież jakoś dostarczać. 

 

Ceny 

Część typowo podróżnicza. Peru, a już na pewno 

Iquitos jest częścią świata, w której żyje się dużo 

taniej niż w Polsce. Największy koszt to transport. 

Najpierw żmudny i drogi samolot z Polski do Limy 

lub Cusco. Później, aby dotrzeć do Iquitos możemy 

lecieć samolotem (Cusco, Lima, istnieją także połą-

czenia z Brazylii, Argentyny, a nawet z Panamy) 

lecz tańszą i moim zdaniem lepszą drogą jest sta-

tek. Po dotarciu nasze fun-

dusze będą się regenero-

wać. Nocleg to koszt w gra-

nicach 35 złotych za noc 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Peru
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przy dłuższym pobycie bez problemu stargujemy 

cenę. Duże śniadanie na ulicy to koszt w granicach 1

-2 zł, świeży sok z pomarańczy*** z japa czyli z do-

lewką 1-2zł, churros ok 10 groszy za sztukę, obiad 

na mieście to 1-2 dolarów, oczywiście musimy wziąć 

pod uwagę całkowity brak zasad higieny. Warunki, 

w jakich jest przygotowywane jedzenie mogą wydać 

się na początku szokujące, ale gdy będziemy stoso-

wać zasadę jedzenia, tak jak miejscowi, nie powinni-

śmy mieć żadnej sensacji żołądkowej. Ważne, by 

jeść od początku do końca jak oni, tzn. gdy wszyscy 

dodają "tonę" salsa picanta**** (której odrobina 

wydaje nam się zabójcza) musimy dać jej tyle ile oni, 

bo to ta ostrość zabija bakterie.  

 

Co tam robić ? 

Iquitos, oprócz bycia miastem zuchwałych, jest rów-

nież bramą do dżungli. To stąd wyruszają wyprawy 

na dzikie ziemie*****, to tu "urzędują" przewodni-

cy, którzy zaprowadzą nas do dżungli.  

 

Kogo tam spotkamy ? 

Przede wszystkim ludzi zuchwałych. Poszukiwaczy 

przygód, awanturników, podróżników, eksplorato-

rów, ale także biznesmanów. Jednym z nich jest szef 

Peruwiańskich linii lotniczych, który urzęduje w ka-

wiarni w Iquitos. Stamtąd kupuje boeingi, a gdy ktoś 

ma do niego sprawę musi się fatygować, aż do  mia-

sta w dżungli. Oprócz nich niestety zobaczymy także 

"plagę" XXI wieku. Masowych turystów. W ubiegłym 

roku miasto zuchwałych przypłynęło zobaczyć 250 

tys. turystów. Japończyków w kapeluszach, znudzo-

nych tradycyjnymi kierunkami wakacyjnymi euro-

pejczyków, imprezowiczów którzy wykupili wyciecz-

kę w hotelu. Najczęściej przypływają statkiem, wy-

chodzą z niego na parę godzin, robią tysiąc zdjęć i 

wrzucają na fejsie status "byłem w mieście zuchwa-

łych". Pytanie o etykę podróżowania nie jest celem 

tego artykułu więc przechodzimy do podsumowa-

nia.  

 

Podsumowanie  

Czy warto? Osobiście nienawidzę tego pytania. A czy 

warto zdobywać szczyty? Czy watro bić rekordy? 

Czy warto sprawdzać samego siebie? A w końcu czy 

warto podróżować ?  

Czytelniku, jeśli nadal stawiasz takie pytania, to fak-

tycznie może lepiej tam nie jedź. 

 

 

Piotr Suchecki, klasa 3c 

 

* Wojciech Cejrowski '' Oaza Wolności " z serii Boso przez Świat.  
** Źródła Amazonki są kwestią sporną pomiędzy badaczami i podróżnikami, głównie ze względów politycznych. Źródło 
które najczęściej podaje literatura, to źródło odkryte przez rosyjsko - peruwiańską grupę badawczą, której przewodził wy-
bitny polski eksplorator Jacek Pałkiewicz (od jego nazwiska nazywamy je źródłem Pałkiewicza) drugie podawane źródło 
zostało odkryte przez amerykańską ekipę National Geographic.  
*** Skórki pomarańczy tak na prawdę są zielone, ich pomarańczowy kolor to efekt przywożenia w chemikaliach do Euro-
py.  
**** Salsa picanta - ostry sos. 
***** Dzikie ziemie - obszary dziewiczej puszczy, zamieszkane przez rdzennych mieszkańców (Indian). Jest to jeden z nie-
wielu obszarów na świecie, w którym żyją plemiona które nigdy nie widziały białego człowieka.  

http://www.cejrowski.com/
http://www.tvp.pl/styl-zycia/podroze/boso-przez-swiat
http://www.national-geographic.pl/
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Czuwaj! 
 
 Moja droga do harcerstwa? Prosta i krótka.  
 
Do dołączenia do tej wspaniałej 
organizacji namówiła mnie moja 
przyjaciółka i szczerze nie żałuję, 
że jej posłuchałam.  
Do dziś pamiętam moją pierwszą 
zbiórkę. Był chłodny listopadowy 
wieczór. Przyjaciółka zaprowadzi-
ła mnie do nieznanej wcześniej 
piwnicy - naszej harcówki. Nie-
pewnie kroczyłam za nią schoda-
mi. Nagle ukazało mi się przejście 
i kilka pomieszczeń. W jednym z 
nich była grupka harcerzy. Pozna-
łam też drużynowego. Każdy był 
pozytywnie nastawiony na nowe-
go członka w drużynie, także miło 
mnie przyjęli. Szczęśliwie spotka-
łam na zbiórce parę znajomych mi osób, z którymi odnowiłam stare znajomości i dobrze czułam się w ich 
gronie. Poznałam również wiele nowych twarzy. Zbiórka przebiegała przyjaźnie. Jedynym jej minusem by-
ło to, że nie mogliśmy nic mówić. Mimo to, przetrwałam w ciszy i bardziej zintegrowałam się z 14 DHS Ne-
mesis. Należę do tej drużyny do teraz i przyznam, że harcerstwo odmieniło moje życie. Wspaniałe zbiórki, 
biwaki, ludzie. Miliony wspomnień i przeżyte niezapomniane przygody. Kocham harcerstwo i każdemu 
polecam naszą wspaniałą 14 DHS! 
 

Klaudia Michalska 3c 
 

 

Harcerstwo 

http://14harcerska.cba.pl/
http://14harcerska.cba.pl/
http://14harcerska.cba.pl/
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 Podobnie jak w roku poprzednim prezentujemy Wam psiaki ze schroniska w Wysocku Wielkim. 

Przebywa tam mnóstwo zwierząt, które każdego dnia czekają na nowego właściciela i ciepły dom. Być 

może ktoś z Was marzy o czworonogim przyjacielu. Po co wydawać fortunę na rasowe psy z rodowo-

dem? Wystarczy wybrać się do schroniska, żeby dokonać adopcji. Oszczędzacie pieniądze, a przy okazji 

robicie po prostu dobry uczynek.  

W każdym numerze gazetki będziemy Wam przedstawiać „mieszkańców” schroniska, oto jeden z nich. 

 

 

 

 

 

Adopcja pupili  

Kontakt  
Adres: Pruślińska 3, 63-400 Wysocko Wielkie  
Telefon: 505 114 585  
Godziny otwarcia:  

pon.-pt. 8.oo-19.oo    
sob.-nd. 8.oo-14.oo             

Piesek wabi się Barak. Ma około 

dwóch lat i jest bardzo przyjazny. 

Grzecznie chodzi na spacery, czeka na 

prawdziwy dom...  

http://www.ostrowschronisko.pl/
http://www.ostrowschronisko.pl/index.php/dom-pilnie-potrzebny-7/247-barak
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Natalia Kaczmarek 

 

 

 

 

 

 Natalia Kaczmarek to z pozoru normalna uczennica klasy 3e. Niewielu jednak wie, że ta właśnie 

dziewczyna posiada niesamowitą zdolność tzw. bystrego oka. Na co dzień zajmuje się fotografią  i jak sa-

ma mówi „Jestem fotografem od dziecka”. Już jako dziecko dostała swój pierwszy aparat i zauważyła, że 

właśnie do tego jest stworzona. Natalia stara się brać udział w konkursach, fotomaratonach oraz często 

jest fotoreporterem na wernisażach. Jako fotograf współpracuje z panem Krzysztofem Ryfą, dzięki które-

mu się wybiła oraz z galerią 33. Fotografia jest dla niej pomysłem na siebie i na wyrażanie siebie. Po części 

uważa, że jest to jej sposób na życie. W wolnym czasie fotografuje wszystko i wszystkich. Każdy szczegół 

niezauważalny dla innych jest dla niej istotny. Największą inspiracją dla naszej pani fotograf jest tajemni-

cza, internetowa sława której zdjęcia publikowane w Internecie robią niesamowitą furorę. Sama Natalia 

mówi, że najchętniej fotografowanym przez nią obrazem są niebo, ludzie, rośliny i drzewa, a najtrudniej-

sze jest zrobienie zdjęcia jej psu Jest to dziewczyna niesłychanie pogodna i w jej sposobie bycia każdy spo-

strzegawczy człowiek zauważy artystyczny zapał.  

 

Pytaniem bonusowym dla Natalii było: 

 Jaki jest wymarzony widok z okna w twoim pokoju ? 

Odpowiedziała: 

 - Morze. Morze, albo góry. Z moich okien widać wiatraki, jednak ukochanym widokiem są góry, pa-

górki, morze…  Wtedy, by uchwycić piękny obraz nie musiałabym ruszać się z okna. 

 

 

Magdalena Tadaszak, 3e 

http://ryfa-krzysztof.weebly.com/
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 Justin Timberlake urodził się 31 stycznia 1981 roku w Memphis. Mając zaledwie 11 lat rozpoczął ka-

rierę w Klubie Myszki Miki. Poznał wtedy JC Chaseza, z którym m.in. w wieku 14 lat założył boysband o 

nazwie 'N Sync. Zespół ten był jednym z najpopularniejszych w latach 90. Wydali 3 albumy, które sprzeda-

ły się w ponad 50 milionach egzemplarzy na całym świecie. Po 7 latach wspólnej pracy Justin zdecydował 

się na karierę solową. Jego debiutancki album nazywał się Justified. Znajdowały się na nim wielkie hity, 

takie jak "Cry Me a River" i "Like I Love You". Album ten ukazywał gusta artysty, obejmujące takie gatunki 

jak R&B, hip hop, rock, blues i country. W 2006 roku wy-

dany został jego drugi album FutureSex/LoveSounds w 

którym występowali również znani wokaliści tacy jak 

Timbaland, will.i.am. Święcił również triumfy na ekra-

nie. Jedną z głośniejszych ról filmowych Timberlake’a jest 

mówiona rola Artiego w „Shreku”. Na  kin występował z 

wieloma wielkim gwiazdami np. z Jessicą Albą w filmie 

"Guru Miłości" czy Cameron Diaz w filmie "Zła kobieta". 

Po długiej przerwie w śpiewaniu w styczniu 2013 roku 

powrócił do świata muzyki z piosenką Suit & Tie, która 

była zwiastunem nowego albumu The 20/20 Experience. 

Po czym na VMA 2013 zdobył 3 statuetki Moonmena i 

prestiżową nagrodę Michael Jackson Video Vanguard 

Award. 

  
Źródła: 

wikipedia.org 
filmweb.pl 

eska.pl 
rmf.fm 

film.wp.pl 
 

Roksana Idczak, 3a 
 

Justin Timberlake  

http://twooftwo.justintimberlake.com/
http://www.timbalandmusic.com/home
http://film.wp.pl/


10 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

Poezja 

Życie jak teatr 
 

Spadając w dół 

Zatrzymuje cudze myśli 

Mówią szeptem... 

Wplatają się w nasze życie 

Krzyczą szeptem 

Serce myśli 

Rozum czuje 

Zamiana ról 

A gdy już się skończy 

Moja rola zostanie 

Kto ją zagra? 

Pnę się w górę 

Na kolejne szczeble 

To drabina zwana życiem 

Nie znam jej dobrze 

Wiem tylko 

Że zbudowałam ją 

Nie wiem gdzie i kiedy 

Nie wiem jak i po co 

Wiem tylko 

że ta gra 

jest niesprawiedliwa 

Lecz jednak skończy się happy 

endem 

ale nie dla wszystkich… 

Przepraszam  Przepraszam... za co... to życie... 
nie ma końca ścieżka upokorzeń 

marnieje owocujące drzewo 

świat znowu widzimy na czarno - bia-
ło wszyscy znowu tacy sami 

wojny, podboje, kradzieże 

czy choć raz można usłyszeć słowo 
... przepraszam Przepraszam... znów pogrążamy się w otchłań zła 

czeluść bez końca 
pomiędzy światami 

ocierając się o krawędź 
i już tylko ręką możesz dotknąć  niegdyś marzenia 

i znowu ta sama klatka bez życia 
brak tchu ... przepraszam Przepraszam... ale co mi to da 

to słowo nic już dla mnie nie znaczy 
zanika słowo 

już nie ma znaczenia intencja 

to zostanie jedynie czarną magią z 
bajki wróć na Ziemię 

Marta Bohonos, 2b 
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 Hasło: 

  _ _   _ _ _   _ _ _ _   _ _ ?  

 

 

D O C R D U C K Y Z 

M O A A O W H A L E 

O O T T G U P I G B 

N L U B C O B R A R 

K I K S O O R T E A 

E E E B E A W F I T 

Y F O X E L T R U T 

Wykreślanka 

FUN & LEARNING 

Odszukaj podane nazwy zwierząt w języku angielskim, a następnie podaj hasło utworzone z po-

zostałych liter. Odpowiedzi prosimy przynosić do biblioteki szkolnej, spośród prawidłowych wy-

losujemy zwycięzcę. Zachęcamy do zabawy!  

ANIMALS: 

CAT 

PIG  

DUCK 

COBRA  

WHALE                   

TURTLE 

BAT                          

COW 

MOUSE                    

FOX 

 

MONKEY                 

BOA 

DOG                          

BEE 

ZEBRA 

RAT 

FROG 
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