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Uczyłam się tam jeździć na
przecudnym koniu Bolku. Nauka jazdy
polega na ćwiczeniach: nożyce, zegar,
prawa ręka do ucha konia, do ogona konia, a
potem lewa ręka robi to samo, następnie
rozciąganie nogami do stóp, a później
anglezowanie1. Jazdy trwały 60 minut.

Przed każdą jazdą konia trzeba
wyczyścić specjalnymi szczotkami i ko -
pystką, która służy do czyszczenia kopyt.
Potem trzeba mu założyć czaprak 2,
poduszkę, siodło, ogłowie 3 i nauszniki, gdy
jeździ się na dworze. Nauszniki chronią
konia przed ugryzieniem much.

Przy dobrej pogodzie lekcje
odbywały się na boisku, a podczas deszczu
na hali wewnątrz ośrodka. W stajni były
konie różnej maści: kara, skarogniada,
brudnokasztanowa, gniada, kasztanowata,
bułana, dereszowata, srokata, siwa,
appolosa. Po jeździe koniowi można dać
jakieś przysmaki: marchewkę, jabłko,
specjalne ciastko.

Bardzo się cieszę, że w czasie tych
wakacji nauczyłam się jeździć konno.
Polubiłam te wspaniałe zwierzęta i jazdę
konną. Nadal kontynuuję naukę. Dwa razy
w tygodniu biorę lekcję.

Wszystkim dzieciom, a także
dorosłym polecam jazdę konną, jako dobry
sposób na spędzanie wolnego czasu.

Tekst Aleksandra Kłosińska klasa 4a

1 Anglezowanie - rytmiczne unoszenie się
jeźdźca z siodła podczas jazdy kłusem na
koniu, w takt jego ruchu, w celu złagodzenia
wstrząsów i odciążenia grzbietu końskiego.

    Źródło wikipedia

2 Czaprak – płócienna, filcowa, sukienna lub
niekiedy futrzana podkładka pod siodło
chroniąca grzbiet konia przed obtarciami.
Nowoczesne czapraki są wykonane z żelu
i folii. Znacznie lepiej chronią przed
obtarciami, ale nie przepuszczają powietrza.

Źródło wikipedia

3 Ogłowie, uzda, tranzelka - uprząż
rzemienna na głowę konia z wędzidłem
wkładanym do pyska zwierzęcia.

Źródło wikipedia
Zdjęcia Józef Kłosiński - tata

Na początku lipca mama zapisała mnie na kolonię z jazdą
konną, którą zorganizował Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”
w Święcku. Tak rozpoczęła się moja przygoda z końmi.

Bardzo łatwo zaprzyjaźnić się
z takim wspaniałym zwierzęciem

Koń Bolek i Ola Kłosińska

Z a g a d k i
On dziesiąty jest w kolejce,
gdzie stoi dwanaście miesięcy.

………………………………

To miesiąc smutny taki,
bo odleciały już ptaki.
I liść ostatni już opadł.
Ten miesiąc zwie się…………………….

W lesie go spotkasz i dziwisz się srodze:
bo on ma kapelusz, ale gdzie? Na nodze!

……………………………………
Jakie obuwie, do tego służy,
żeby nóg nie moczyć nawet w kałuży.

……………………………………

Choć kolczaste jak jeże, każdy do rąk je
bierze .Odziera z odzienia
i w koniki zamienia.

…………………………………….
W bibliotece czeka nagroda!



Z życia szkoły

Str. 2 Szkolny Duszek 1/ 2009-2010


