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AKTUALNOŚCI 

 
11 Listopada 2018 r. 

Spośród słów używanych nieczęsto, 

Tłumnie dzisiaj na place wybiegło, 

Słowo piękne, jak honor i męstwo. 

Słowo, które brzmi – niepodległość. 

 Niepodległość to brąz na cokołach, 

 Lecz na co dzień – mówiąc po prostu 

 Polski dom, polski las, polska szkoła,  

Polska władza i polski Kościół. 

Ono znaczy – bez strachu spać,  

Ono znaczy – spokojnie się budzić, 

Kochać, śmiać się i pewnie trwać, 

W wolnym kraju, wśród wolnych ludzi.  

 

 

Słowami współczesnego poety przywitaliśmy licznie przybyłych mieszkańców Czelatyc na uroczysto-

ści 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli.  

Pierwszym punktem uroczystości była modlitwa nad mogiłą pomordowanych mieszkańców wioski, 

złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Następnie uczniowie z klas IV-VIII zaprezentowali montaż 

słowno-muzyczny Niepodległa, niepokorna, który spotkał się z aplauzem zgromadzonych widzów.  

Obserwatorzy spektaklu raz po raz nagradzali brawami naszych szkolnych recytatorów. Wspólne 

przeżycie i złożenie hołdu naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność - dopełniła or-

kiestra dęta swoim patriotycznym repertuarem.  

 

 
                     Dzień Tolerancji 

 

16 listopada 2018 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Właśnie z tego powodu 

uczniowie naszej szkoły przygotowali program artystyczny. Głównym hasłem występu były 

słowa Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny. Brak tolerancji jest zjawiskiem 

wszechobecnym i głównym powodem wojen, terroryzmu czy prześladowań. Dlatego 

zadbajmy, aby pozbyć się rasizmu i żyć pełnią życia. 

 

                                                                                                                                                  Radosław Grzeszczak 

 
  
 

  



 

 

                                        Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja 

 

Andrzejki to wieczór wróżb i zabaw. W ten dzień chcemy się dowiedzieć, jaki czeka nas los. 

Zwyczaj ten związany jest z wierzeniami, magią i dawnymi obrzędami. Tradycja wróżenia 

zachowała się do dzisiaj. Niegdyś nie wróżono w andrzejkowy wieczór, a w wigilię św. 

Andrzeja, czyli w nocy z 29 na 30 listopada. W naszej szkole właśnie 29 listopada 2018 r. 

odbyła się dyskoteka andrzejkowa na której każdy oprócz tańców zapragnął się dowiedzieć co 

go czeka w przyszłości. 

Wróżby andrzejkowe: kubeczki 

Do tej andrzejkowej wróżby potrzebujemy kilku kubków. Pod każdym z nich przykrywamy 

jeden wybrany przez nas przedmiot: monetę, pierścionek, kostkę cukru, listek laurowy, 

cukierek, kompas oraz klucz. Osobę, która wylosuje monetę czeka bogactwo. Z kolei 

pierścionek oznacza szybki ślub. Cukier to oznaka szczęścia w życiu i miłości, a listek 

laurowy sławy. Cukierek to znak rychłych narodzin dziecka, natomiast kompas wspaniałej 

podróży. Osobę, która wylosuje klucz, czeka przeprowadzka.  

Wróżby andrzejkowe: buty 

Ta andrzejkowa wróżba polega na ustawianiu butów wszystkich obecnych osób jeden za 

drugim w kierunku drzwi. Ta osoba, której but jako pierwszy przekroczy próg, pierwsza 

weźmie ślub. Podobna wróżba andrzejkowa z butami polega na rzuceniu buta przez lewe 

ramię. Jeśli but będzie czubkiem skierowany ku drzwiom, to również wróżba rychłego 

zamążpójścia.  

Wróżba ze skórki z jabłka. Podczas tej andrzejkowej wróżby należy tak obierać jabłko, aby 

skórka była jak najdłuższa. Gdy pęknie lub gdy skończymy obieranie, przerzucamy ją przez 

lewe ramię. Kształt litery, który wyjdzie, będzie pierwszą literą imienia ukochanego lub 

ukochanej.  

Kolejna wróżba: serce i szpilki. Ta wróżba andrzejkowa polega na tym, że z papieru 

wycinamy serce i z jednej strony wypisujemy wszystkie znane nam męskie (lub damskie w 

wersji dla chłopaków) imiona. Następnie odwracamy kartkę tyłem do osoby ze szpilką. Ta 

musi wbić szpilkę w kartkę. Osoba, której imię przebiła szpilką, jest jej pisana.  

Ciasteczka z wróżbą są coraz bardziej popularne. Na kartkach musimy sobie przygotować 

andrzejkowe wróżby, wycinamy paseczki, zwijamy i wkładamy jako „nadzienie” do ciasta. 

Wróżby na karteczkach mogą dotyczyć wszystkiego: życia osobistego, zawodowego, a nawet 

przełomowych wydarzeń w życiu.  



Wróżby andrzejkowe: obrączki. Wróżb andrzejkowych z obrączkami jest kilka. Wkładamy 

obrączkę na sznureczku do szklanki. Odliczamy, ile razy pierścionek uderzy o ścianki 

naczynia. Przestajemy, kiedy obrączka uspokoi się. Wynik to wiek, w jakim wyjdziemy za 

mąż. Wkładamy obrączkę do szklanki i zadajemy pytanie, jak będzie miał na imię ten jedyny. 

Powtarzamy litery alfabetu tak długo, aż pierścionek przestanie uderzać o ścianki naczynia. 

Litera, na której skończymy, będzie pierwszą literą imienia ukochanego.  

Zawieszamy obrączkę na sznureczku, który potem trzymamy między kciukiem a palcem 

wskazującym lewej dłoni. Jeśli obrączka będzie się ruszać ruchem okrężnym – urodzisz 

córeczkę, jeśli wahadłowym – chłopca.  

Karteczki z imionami - To jedna z najpopularniejszych wróżb andrzejkowych. Tuż przed 

snem na karteczkach zapisujemy imiona znanych nam chłopaków/dziewczyn i wkładamy 

wszystkie pod poduszkę. Rano, tuż po przebudzeniu, wyjmujemy jedną kartkę spod poduszki. 

Imię, które wylosowaliśmy, okaże się dla nas bliższe.  

Wróżba z gałązki wiśni - to jedna z najstarszych znanych andrzejkowych wróżb. Gałązkę 

trzeba uciąć w dzień św. Andrzeja i wstawić do wody. Jeśli zakwitnie w Wigilię Bożego 

Narodzenia, to znak, że w najbliższym czasie dziewczyna stanie na ślubnym kobiercu.  

 

                                                                                                                                                          Gabriela Fudali 
 

 

 

 

                   Mikołajki 

 

6 grudnia 2018 r. powitaliśmy w naszej szkole niezwykłego przybysza - Świętego Mikołaja. 

Najpierw zacny Gość odwiedził przedszkolaków i wręczył im prezenty, a następnie przyszedł 

do starszych dzieci. Wszyscy byli zadowoleni z podarków, które dostali od Mikołaja. 

Powitaliśmy go i pożegnaliśmy znamienitego Gościa piosenką. Na długo w naszej pamięci 

pozostanie ten miły dzień. 

 
                                                                                                                                                         Klaudia Skupień 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



                                             Zajęcia pierwszej pomocy 

 

Dnia 10 grudnia 2018 r. uczestniczyliśmy w lekcji udzielania pierwszej pomocy, którą 

przeprowadziła higienistka szkolna Pani Bernadeta Radoń. Uczniowie klas IV–VIII mieli 

możliwość poćwiczenia masażu serca na fantomie. Dowiedzieliśmy się co należy zrobić, gdy 

na drodze dojdzie do wypadku. Pani higienistka ciekawie opowiadała i z pewnością Jej rady i 

wskazówki na długo zapamiętamy i skorzystamy z nich w życiu dorosłym. 

 

                                                                                                                                                               Oliwia Buksa 
 

 

                     Próbne egzaminy 8-klasisty 

 

W dniach 18-20 grudnia 2018 roku uczniowie klas VIII przystąpili do swojego pierwszego 

egzaminu – próbnego egzaminu ósmoklasisty. Każdy w skupieniu rozwiązywał zadania 

zawarte w arkuszu egzaminacyjnym. Choć ogarniał nas stres, to staraliśmy się jak najlepiej 

wypaść na pierwszym (próbnym) i tak ważnym egzaminie. Wszak to on decydował będzie o 

tym, gdzie skierujemy nasze kroki - jaką szkołę ponadpodstawową wybierzemy. A mamy 

świadomość, że wymagania będą wysokie. Jesteśmy dobrej myśli i wierzymy, że wszystkim 

dobrze poszło. Z niecierpliwością czekamy na wyniki! 

 

                                                                                                                                                           Izabela Napora 

 
 

 

 

 

 

 



Wigilia i jasełka 

 

21 grudnia 2018 roku w piątek z racji 

zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia nie mieliśmy zajęć 

lekcyjnych. W klasach raczyliśmy się 

potrawami wigilijnymi, śpiewaliśmy 

kolędy. Następnie obejrzeliśmy jasełka, 

które pod czujnym okiem swoich Pań 

przygotowali uczniowie z  klas 0-3. 

 
                                              Martyna Prochownik 

 

 
 

 

 

 

 
WYCIECZKI 

 
Wycieczka do Jarosławia 

 

W dniu 15listopada 2018 r. odbyła się wycieczka do Jarosławia. Uczniowie klas VII i VIII 

wraz z opiekunami uczestniczyli w lekcji historii, która była prowadzona w kamienicy 

Orsettich przez panią Zofię Kostka-Bieńkowską. Dokładnie przedstawiła uczniom wydarzenia 

związane z II wojną światową w regionie jarosławskim. Opowiedziała również o walkach i 

bohatersko walczących żołnierzach. 

 
                                                                                                                                                           Izabela Napora 
 

             Wycieczka do Rzeszowa 

 

28 listopada 2018 r. odbyła się szkolna wycieczka do 

Rzeszowa. Najpierw odwiedziliśmy fabrykę bombek, gdzie 

pokazano nam proces powstawania baniek. Na koniec tej 

wizyty dostaliśmy ozdobę z własnym imieniem. Następnie 

młodsi uczniowie (kl.0–III) udali się do centrum zabaw 



„Fantazja”, a starsi (kl. IV–VIII) do parku trampolin – Fly-parku. Tam dobrze się bawiąc, 

aktywnie spędziliśmy czas. 

                                                                                                                         Martyna Prochownik 

 

 

 

 

KONKURSY 
 

       Międzyszkolny konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej 

 

26 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy odbył się 

X Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej. Naszą szkołę reprezentowały 

uczennice klasy VII: Agata Ciurko, Magdalena Wota i Gabriela Fudali. Agata zdobyła III 

miejsce. Gratulujemy!!! 

                                                                                                                                                        Gabriela Fudali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Konkurs plastyczny 

 

Dwie uczennice naszej szkoły wzięły udział w konkursie o św. Janie Pawle II 

zorganizowanym przez Akcję Katolicką. Hasłem konkursu było: Promieniowanie ojcostwa. 

Oceniano prace plastyczne oraz pisemne. Nasze kandydatki wykonały plakaty ilustrujące 

ojcostwo św. Jana Pawła II. Agata Ciurko zajęła I miejsce, a Magdalena Wota II. 

Koleżankom szczerze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 
                                                                                                                                                        Magdalena Wota 



 

 

Konkurs o bł. Bronisławie Markiewiczu 

 

Dnia 27 listopada 2018 r. odbył się konkurs o bł. ks. Bronisławie Markiewiczu. Uczniowie 

klas IV–VII przygotowywali się pilnie do konkursu przez kilka tygodni analizując biografię 

błogosławionego. W wyznaczonym dniu zebrali się i pod opieką ks. Grzegorza Hanusa 

napisali swoje prace. Pierwsze miejsce zajęła Magdalena Wota, drugie Agata Ciurko, a 

trzecie Wiktoria Stefanowska. Dziewczyny dostały skromne podarunki. Obecnie 

przygotowują się do następnego etapu konkursu, który odbędzie się 30 stycznia 2019 r. w 

Szkole Podstawowej w Tuligłowach. 

 

                                                                                                                                                     Magdalena Wota 
 

 

         Konkurs biblijny 

 

11 grudnia 2018 r. odbył się I etap archidiecezjalnego konkursu z religii dla klas IV–VIII. 

Dotyczył Ewangelii św. Marka. Wzięło w nim udział 15 uczniów naszej szkoły. Jedynie trzy 

osoby zakwalifikowały się do kolejnego etapu, który odbędzie się w szkole w Pruchniku. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach konkursu. 

 

                                                                                                                                                 Nikodem Kurdybacha 
 

     XI Jarosławskie Potyczki Ortograficzne 

 

W dniu 12 grudnia 2018 r. miały miejsce XI Jarosławskie Potyczki Ortograficzne. Naszą 

szkołę reprezentowała uczennica klasy VII – Agata Ciurko. Każdy uczestnik konkursu 

otrzymał odblask i długopis z napisem „Jarosławskie dla Niepodległej”. Uczennica godnie 

reprezentowała naszą szkołę, lecz nie udało jej się zdobyć tytułu laureata. 

Tekst dyktanda był trudny.          Może ktoś z Was zmierzyłby się z jego treścią? 

Tekst dyktanda: 

Żarzący się ledwo ogarek rzęził resztką swej mocy, kiedy płowożółty żuraw był w połowie epopei. Kutno, miejscowość, 

skąd pochodził, oddalona była pół mili od miejsca, w którym żył. Był teraz giżycczaninem, ale pół Polakiem i pół Francu-

zem. Rzadko wracał wspomnieniami do dzieciństwa – był arcymiłym ponaddziewięćdziesięcioletnim ptakiem, a wokół szyi 

miał bladoniebieskie rozcapierzone pióra. Jasnozielone oczy pochylone nad pożółkłymi, a miejscami szaroburymi kartkami 

niewiele już dostrzegały. W pamięci miał jednak swoje wyjazdy do Manili, gdzie mieszkała jego żona kukułka (zwana też 

przez niektórych gżegżółką). Nigdy nie był na Rzeszowszczyźnie, odmierzał probierzem czas, miał w swojej dziupli (a wła-

ściwie butwiejącym gnieździe) „Słownik języka polskiego”, „Małą encyklopedię Krakowa”, „Ilustrowaną historię świata”. 

Był trochę chaotyczny i niezorganizowany, miał uczulenie na herbatę z dziurawca, jadł dżdżownice, utrzymywał kontakty z 



Polonią amerykańską, uchodził za znawcę astronomii, historii –można rzec, że żył ciekawie i rozrzutnie. Wiedział, że należa-

łoby od czasu do czasu odwiedzić gabinet geriatrii, ale zwlekał z tym, ho, ho, nie wiadomo jak długo. Żartowano z niego, że 

był niby-poetą. Nikt nie wiedział, że bał się pszczółki Mai, pustułki Grażynki i tego znanego chrząszcza ze Szczebrzeszyna, 

wszystko to bardzo skrzętnie skrywał, truchlał i drżał, gdy tylko o nich pomyślał. Nigdy nie pił espresso, oranżady, tylko 

wodę niegazowaną albo z kałuży. Miał talerzyk w różnokolorowe esy-floresy, jaskrawożółtą szkatułkę ze zdjęciem pięknoo-

kiej żony i pamiątkami z Białowieży. Raz na jakiś czas grał na waltorni albo harfie i co najmniej raz w roku uczestniczył w 

konkursie muzycznym. Teraz, siedząc tak nad ciemnozielonym stołem, spojrzał spode łba wte i wewte, nie chciał napisać 

quasi-epopei, ale rzetelną i prawdziwą powieść. Rad nierad przystąpił do pisania. Zmitrężył tyle czasu na obserwowaniu 

przelatującej hałastry kukułek, kiedy był na Pomorzu Zachodnim, a potem na dwuipółtygodniowym urlopie na Kielecczyź-

nie, że aż się przeraził. Pomyślał, że nigdy nie powstanie kilkudziesięciostronicowe dzieło jego życia. Zjadł krwistoczerwony 

stek i doszedł do wniosku, że na wpół skończona epopeja będzie go też satysfakcjonowała i nie odmówi sobie ekstrapodróży 

w ciepłe kraje. 

 Prawda, że trudne 

                                                                                                                                                            Agata Ciurko 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

„Wkręć się w nakrętki” 

 

To już kolejna akcja z nakrętkami plastikowymi w naszej szkole. W tym roku prowadzona 

jest przez Samorząd Szkolny i zbieramy nakrętki dla chorego na nowotwór Mateusza. 

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji! 

 

                                                                                                                                            Martyna Prochownik 
 

 

Góra Grosza 

 

W dniach od 26 listopada 2018 roku do 2 stycznia 2019 roku nasza szkoła włączyła się w 

ogólnopolską akcję pt. „Góra Grosza”. Celem akcji jest zebranie funduszy dla dzieci 

wychowujących się poza własną rodziną. Chętni uczniowie przynoszą monety, które wrzucają 

do puszki. Zebrane fundusze prześlemy potrzebującym. Prosimy o włączenie się do akcji! 

 
                                                                                                                                                       Izabela Napora 

 

 

 

 

 

 



Akcja „Razem na święta” 

 

Nasza szkoła włączyła się akcję „Razem na święta”, która miała na celu pomoc osobom 

samotnym. Uczniowie przygotowali upominki dla osób starszych, mieszkających samotnie. 

Akcję prowadziliśmy na zasadach wolontariatu. 

Z ogromnym zapałem w akcję włączyli się uczniowie klas VII i VIII. Własnoręcznie 

wykonane kartki bożonarodzeniowe wraz ze słodkim upominkiem rozprowadzaliśmy po 

domach osób starszych. Warto było zaangażować się w tę akcję i sprawić tym drobnym 

upominkiem, życzeniami niespodziankę samotnym mieszkańcom naszej miejscowości.  

                                                                                                                                    Agata Ciurko 

 
 

SPORT - TO ZDROWIE 

 

Zawody z tenisa stołowego 

 

Dnia 29 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokietnicy odbyły się 

gminne zawody tenisa stołowego. Naszą szkołę reprezentował skład żeński: Oliwia Buksa i 

Agata Ciurko oraz skład męski: Radosław Grzeszczak i Nikodem Kurdybacha. Z zapałem 

walczyli, lecz obie drużyny zakończyły zawody na IV miejscu. 

 

Zawody w piłce siatkowej 

 

Dnia 19 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokietnicy odbyły się 

gminne zawody w piłce siatkowej. Naszą szkołę reprezentowała 7- osobowa drużyna w 

składzie: Oliwia Buksa, Martyna Prochownik, Izabela Napora, Agata Ciurko, Radosław 

Grzeszczak, Nikodem Kurdybacha i Piotr Rzemieniak. Nasi uczniowie mocno 

zaangażowali się w grę i z zapałem walczyli, zdobywając zaszczytne V miejsce. 

                                                                                                                                                        Agata Ciurko 



 
 

 

HUMOR ZE SZKOLNYCH ZESZYTÓW 

 

 

*** 

Spotykają się dwaj kumple tuż przed Bożym Narodzeniem 

- Kupiłeś już coś pod choinkę? - pyta pierwszy. 

- Tak, stojak – odpowiada drugi. 

 

*** 

Rodzina przygotowuje się do wieczerzy wigilijnej. W pewnej chwili żona pyta: 

- Zabiłeś już karpia? 

- Tak, utopiłem go. 

 

*** 

W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja: „Mikołaju! Mam biednych rodziców. 

Proszę Cię, przynieś mi rower górski i klocki Lego”. Na poczcie jedna z urzędniczek 

niechcący przeczytała pocztówkę Jasia. Zrobiło jej się smutno i pokazała ją kolegom z 

pracy. Wszyscy postanowili zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na klocki Lego i 

wysłali mu je w paczce. Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list od Jasia: 

„Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie ukradli na poczcie.” 

                                                                        *** 

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, 

policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem. 

– Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? – pyta nauczycielka. 

– Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku 

 

Kącik talentów 

W tym numerze naszego pisemka prezentujemy wiersz koleżanki Gabrysi Fudali. Mamy 

nadzieję, że zaraziła i zainspirowała Was i w następnym numerze zaprezentujemy talent 

twórczy innej osoby. 

                                               „Zima wszędzie” (G. Fudali) 

Zima, zima wszędzie 

Biało za oknem i za domem. 

Biało za drzewem i za stawem, 

Gdzieś w oddali słychać śmiechy. 

Patrzysz przez okno i widzisz, 



Widzisz dzieci, które bawią się. 

Lepią bałwana i igloo. 

Oj! Spadł mu garnek z głowy. 

Nic się nie stało, zaraz go podniosą i wrócą do zabawy. 

 

                Nasi milusińscy 

Gabrysia Fudali, nasza koleżanka i zarazem miłośniczka czworonogów prezentuje pięk-

nego psa. Oprócz wiedzy na temat prezentowanej rasy, potrzebna jest także ogromna 

cierpliwość i wiedza na temat rasy, która uchodzi za groźną. Gdyby ktoś z Was miał 

zamiar zakupić takiego czworonoga, musi o nim dużo wiedzieć. Warto więc się zapoznać 

z tymi informacjami i głęboko rozważyć, czy sprosta opiece nad nim. Dziękujemy kole-

żance, za wiele cennych wskazówek. Prawda, że uroczy piesek. 

 

                                               Dog kanaryjski  

Dog kanaryjski to rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie mastifa, wyhodowana na 

Wyspach Kanaryjskich (Teneryfa i Gran Canaria) do stróżowania i pilnowania stad bydła 

oraz do walki z psami. Współcześnie jest trzymany jako pies pilnujący stad bydła i pies-

towarzysz. Współczesny dog kanaryjski to pies zrównoważony i bardzo pewny siebie, 

cechujący się opanowaniem, umiejący zachować samokontrolę i powagę wobec zagrożenia. 

W przypadku zagrożenia reaguje bardzo szybko, odważnie, zdecydowanie i skutecznie. 

Wymaga prowadzenia i tresury przez osobę doświadczoną w układaniu psów bojowych, ze 

względu na skłonności do zachowań agresywnych. Są to psy bardzo inteligentne, ale uparte, 

choć szkolą się łatwo. Instynktownie bronią powierzonego im terenu. W przeszłości były to 

psy pomagające przy ujarzmianiu i pilnowaniu bydła oraz owiec, w polowaniach, pilnowały 

dobytku. Rasa miała również swój udział w walkach psów zwanych w Hiszpanii „pechadas”. 

Wyrobione – przez funkcje jakie pełniły – predyspozycje sprawiają, że dziś presy są 

świetnymi psami obronno-stróżującymi. Z dalszej hodowli powinny być eliminowane 

osobniki nadmiernie lękliwe bądź agresywne. Presa to pies gotowy stanąć w obronie swojego 

opiekuna i przy tym niesprawiający mu kłopotów na każdym kroku przez zbyt wybuchowe 

reakcje. Dog kanaryjski jest średniej wielkości molosem krzepkiej budowy, o harmonijnych 

proporcjach. Duża, masywna głowa, silne szczęki, ciemnobrązowe oczy. Ciało jest dłuższe 

niż wysokość w kłębie, o głębokiej i szerokiej klatce piersiowej, mocnym zadzie i dobrze 



kątowanych kończynach. Sprawia wrażenie stabilnego i bardzo mocnego. Psy tej rasy 

poruszają się ze swobodą. Nawet te potężnie zbudowane potrafią często zadziwić lekkością. 

Występują w dwóch kolorach – pręgowanym od jasno słomkowego i siwego w ciemne pręgi, 

przez rudy i brązowy, aż do niemal całkowicie czarnego, oraz płowego od piaskowego po 

intensywny pomarańcz, zawsze z czarną maską i niekiedy białymi znaczeniami. Tradycyjnie 

dogi kanaryjskie występowały również w umaszczeniu czarnym (dopuszczalne przez niektóre 

organizacje kynologiczne) oraz dopuszczano większą ilość białych znaczeń na kufie, wokół 

szyi, na klatce piersiowej i łapach.        

 

                                  

                                                                                                                                               Gabriela Fudali 


