
   
 

   
 

 

      “Psie rekordy” 

Gazetka Katolickiej szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach. NR 3 -marcowy 

                   

Człowiek jest doskonały. Wiele potrafi. 
Pokonuje swoje ograniczenia i ,,bije” 
rekordy. Ze zwierzętami, a zwłaszcza 
naszymi pupilami jest zupełnie tak samo. 
Psy także są niesamowite. Pomimo swojej 
oczywistej funkcji, którą jest pomoc 
człowiekowi, jest także coś co wyróżnia je 
wśród innych zwierząt domowych – 
oddanie i miłość do człowieka. A więc 
poświęcamy naszym pupilom wiele czasu i 
uwagi. Dbamy o nie, bawimy się z nimi i 
lubimy się nimi chwalić. Chętnie je 
pokazujemy, gdy wyróżniają się w sposób 
szczególny. Np. Są przepięknie 
umaszczone, bardzo szybkie, bardzo duże , 
lub malutkie, albo potrafią niesamowite 
rzeczy. W tym numerze Grzmotu – naszej 
szkolnej gazetki, opowiemy wam o psach 
które biją rekordy! 
 

 

       

 

 

 

 

  

 



   
 

   
 

          
           Najszybszy pies na świecie  
 

Za najszybszego psa na świecie uznaje się i 
angielskiego charta greyhounda – potrafi on 
biec z prędkością nawet 63 km/h! Jego 
hiszpański kuzyn nie pozostaje daleko w tyle– 
jest wolniejszy raptem o 3 km/h, natomiast 
włoskie charty ograniczają się do około 40 
km/h. Greyhound to zdecydowanie 
najszybszy pies świata. Biega prawie tak 
szybko jak gepard! Psy tej rasy ważą około 30 
kg i dorastają do około 76 cm w kłębie, samice 
nieco mniej – ważą do 29 kg i dorastają do 
około 70 cm w kłębie. Ich sierść jest delikatna 
i bardzo gęsta oraz występują w kolorze, 
wliczając biały, czerwony i czarny. 
 

  

 

 

           



   
 

   
 

 

          Największy pies na świecie  

 

Największa rasa psa to zdecydowanie dog 

niemiecki. Są to najwyższe psy świata, choć 

niekoniecznie najcięższe. Te szczupłe 

czworonogi z prostokątną głową ważą ponad 

50 kilogramów i dorastają przeciętnie do 75 

cm wysokości. Dla porównania, taki wzrost 

mogą mieć małe osły. 

 

 

 

  



   
 

   
 

                    

                    Pies myśliwski 

Za najpopularniejszego psa myśliwskiego uważa się 

Foksteriera Szorstkowłosego. Zaczął być hodowany od 

1814r. Jest wysoki na około 39cm a warzy od 7 do 8  

kilogramów .  W dawnych czasach był wykorzystywany 

do pogoni za lisami oraz pracy pod ziemią: wypłaszając 

lisy z nory. Jego przewarzający kolor to biały jednak 

niektóre części ciała są pokryte czarnymi lub 

brązowymi łatami. Jego sierść powinna być gęsta i 

przylegająca do skóry. Jest psem posłusznym i 

zrównoważonym. Jest ruchliwy, wesoły, ciekawski, o 

bardzo żwawym temperamencie. Często pies ma 

jednego właściciela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



   
 

   
 

 

         Najstarszy pies na świecie  

 

Uwierzycie, że najstarszy pies na świecie żył aż 

29 lat i 5 miesięcy? To prawda. Najstarszym 

psem na świecie był przedstawiciel rasy 

Australian Cattle Dog – Bluey. Urodził się w 

1910 roku w  Les Hall of Victoria w  Australii. 

Zmarł 14 listopada 1939 roku. Całe życie 

spędził ze swoim właścicielem i był do niego 

bardzo przywiązany.  

    

 



   
 

   
 

 

 

To już wszystko w tym magazynie!  

 Dziękujemy       

Cieszymy się że dzięki wam, 

czytelnikom, nasza szkolna gazetka 

Grzmot, może się rozwijać i wydawać 

nowe numery. 

W następnym numerze –Majowym, 

opowiemy wam o tym, jak radzą sobie 

ze szkołą dzieci w Afryce! 

 

Autorzy : Lucjan Patelczyk, Dariusz 

Kuczkowski, Dominik Lewków i Maria 

Tarańczuk  

Do zobaczenia! 
 


