Natalka poleca
Książka, którą chcę wam przedstawić, nosi tytuł : „Zosia i błyskotka”.
Jej autorką jest Kelly McKain, która napisała ponad 30 książek, między innymi: „To ja Lucy”
i „Przyjaciółki na zawsze”.
„Zosia i Błyskotka” jest jedną z wielu książek z serii „Stajnia pod Podkową”.
Jest to pełna przygód i przyjaźni książka dla miłośników koni. Główną bohaterką książki jest Zosia,
która spędza tydzień na obozie jeździeckim. Zosia bardzo chciała wyjechać z domu, bo rodzice
cały czas zajmowali się jej młodszym bratem Bartusiem i miała już tego dość. Swoje przygody
opisuje w pamiętniku, który dostała od prowadzącej obóz pani Justyny. Zosi przydzielono konia o
imieniu Błyskotka, którym musiała się opiekować i na nim ćwiczyć. Razem z innymi
dziewczynkami codziennie jeździła konno, uczyła się samodzielnego siodłania i zakładania uzdy.
Uczestniczki obozu podzielono na grupę początkującą czyli grupę A i zaawansowaną czyli grupę B.
Zosia na początku była w grupie A, ale potem przeskoczyła do grupy B. Najbardziej polubiła Elę,
z którą spędzała dużo czasu.
Drugiego dnia na obozie zaczęły dziać się dziwne rzeczy : najpierw zginęła fioletowa nakładka na
kask Izy, potem kolorowe wstążki Basi i następnie szczotka Sabiny. Nikt nie wiedział co się dzieje.
Wszyscy podejrzewali jedną z uczestniczek obozu Monikę. Zosia postanowiła zabawić się w
detektywa i poprowadzić śledztwo. Ukryła się w boksie Błyskotki z aparatem, aby zdobyć dowody
przeciwko Monice, ale zdziwiła się, że to ktoś inny. Na koniec obozu odbyły się zawody, zwane
gymkhaną (dżymkaną), na których były różne konkurencje : step, kłus, galop, z beli na belę, rakieta
z piłeczką i slalom. Pokaz oglądali wszyscy rodzice. Zosi udało się wygrać w slalomie. Po
zawodach wszyscy pojechali do domów, a Zosia była zaskoczona, że tak bardzo tęskniła za
rodzicami i bratem.

Quiz sprawdzający wiedzę o książce:
1. Jak nazywa się główna bohaterka książki?
2. Jak nazywa się koń Zosi?
3. Od kogo Zosia dostała pamiętnik?
4. Kim była Ela dla Zosi?
5. Wymień 2 dyscypliny, które były na zawodach?
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