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Kot w czasie pandemii

Dla kotów okres pandemii to była bardzo duża
zmiana. Dla mojej kotki Zorji  to był czas bardzo
dziwny, ponieważ wcześniej przez większość dnia w
moim domu panowała cisza i spokój, w której to „Kot”
był panem domu, a tu nagle do domu wrócili ludzie. W
pierwszych dniach pandemii „Zorcia” była
zdezorientowana. Jej ulubione pory odpoczynku
zostały zastąpione ciągłą wędrówką za domownikami.
Zaobserwowałem, że wieczorami kotka ledwo
trzymała się na łapach. Potem nastąpił okres
stabilizacji, kotka już wiedziała, że będziemy z nią cały
dzień, lecz to my musieliśmy się dostosować
rozkładem dnia do „kocich drzemek”, np. w czasie
kociego odpoczynku nie wykonywaliśmy głośnych
prac domowych. „Zorcia” odpłacał nam się
towarzystwem w czasie zdalnych lekcji. Uwielbiała
patrzeć w ekran, na którym pojawiały się nowe
rzeczy. Łapkami próbowała uchwycić
przemieszczające się różnorodne kolorowe obrazki.
Gdy wychodziliśmy z domu, kotka siedziała pod
drzwiami i czekała na nasz powrót. Zmiana wywołana
przejściem na stacjonarny tryb nauki oraz pracy
moich rodziców, spowodował również zmianę w
zachowaniu „Zorci”. Kotka przyzwyczaiła się do tego,
że cały czas jesteśmy z nią, a tu nagle dom
opustoszał. Nie wiem co robi, gdy nie ma mnie w
domu, lecz po moim powrocie, kotka nie odstępuje
mnie na krok. Towarzyszy w codziennych
czynnościach, gdy tylko usiądę lub się położę, „Zorcia”
natychmiast wskakuje na mnie oraz domaga się
pieszczot. Okres pandemii bardzo zbliżył członków
mojej rodziny do kotki, „Zorcia” okazała się podczas
pandemii i nie tylko lekarstwem na dużo trudów, jakie
ostatnio nas spotkały, a jej obecność jest wyciszająca.

red. Mikołaj Marczewski
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           Najdziwniejsze zwierzęta na świecie!

 Moloch straszliwy to bardzo
wyjątkowa jaszczurka z rodziny
agamowatych. Zamieszkuje ona
suche tereny Australii. Moloch
porusza się bardzo wolno, ale w
zagrożeniu potrafi bardzo
szybko zakopać się w piasku.
Jaszczurka jest dosyć szeroka, a
jej wielkość zazwyczaj nie
osiąga więcej niż 22 cm i prawie
na całym ciele posiada ona ostre
kolce. Największe ma ona nad
oczami. Żywi się ona mrówkami i
dziennie potrafi zjeść od 1500 do
aż 5000 mrówek. Rocznie
molochy mogą złożyć od 3 do 10
jaj a okres wyklucia się trwa od
90 do 132 dni.
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Atheris to gatunek zwierzęcia z rodziny
żmijowatych. Występuje on w środkowo-
zachodniej części Afryki. Długość ciała
wynosi około 60 cm. Jego głównym
pożywieniem są płazy drzewne rzadziej
gryzonie. Pomimo wyglądu tej
przerażającej żmiji jej jad jest dosyć
słaby. Jego oczy są bardzo ciekawe.
Najczęściej mają one zielone oczy z
pionowymi źrenicami. Ich ubarwienie jest
najczęściej zielone rzadziej żółte. Wiele
osób patrząc na nie czuje strach, a inni
nawet mówią, że jest to zwierze strasznie
groźne i przypomina smoka. Moim
zdaniem jest to piękne zwierzę o bardzo
ciekawym wyglądzie.

red. Natasza Ludnicka
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Wiktoria Wiktorii Janik

Moja pasja - nurkowanie
Swoją pasję realizuję już od wielu lat. Nurkowanie
to nie tylko przygoda, dobra zabawa, zdobywanie
nowych umiejętności, ale także styl życia. Nie jest
to tania pasja, ale bardzo zajmująca. 
Nurkuję nie tylko w Polsce, lecz także w innych
zakątkach świata. Ostatnio miałam przyjemność
być w Egipcie i tam realizować się w nurkowaniu.
Pod czujnym okiem instruktorów, dbających o
moje bezpieczeństwo mogłam podziwiać
podmorskie głębiny. Piękno tego świata jest
zachwycające. Kolorowe rafy, przepiękne ryby
zrobiły na mnie niemałe wrażenie. 
Na pewno będę tam wracać i doskonalić swoje
umiejętności nurkowania. 
Ten czas jest dla mnie bardzo ważny. Uczę się
nowych rzeczy, pokonuję własne słabości,
doskonalę swój charakter. Aby nurkować trzeba
nie tylko chcieć, lecz także ukończyć liczne kursy,
które pozwolą na ekstremalne przygody.
Jestem szczęśliwa, że mogę się w tym realizować.

Red. Wiktoria Janik
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Najciekawsze obozy 2021 - wakacyjne propozycje
Camp Mazury
Jest to obóz sportowo-rekreacyjny, znajduje się w ośrodku w Lizbarku nad jeziorem Lizbardzkim. Z
reguły plan zajęć nie obejmuje wyjść poza ośrodek, ponieważ wszystkie atrakcje są wewnątrz,
przykłady to quady, basen, park linowy, kilka boisk, ścianka do wspinaczki i wiele innych. Cena
obejmuje 3 posiłki, opieka jest całodobowa. Ceny wahają się między 2100-2500.

Windsurfing Hel
Jak nazwa wskazuje jest to obóz windsurfingowy, ośrodkiem jest OW Polaris. Turnus trwa
dość krótko bo 7 dni, ale zawiera 4h windsurfingu dziennie, czyli łącznie 28h spędzone na desce. Jak w
poprzednich ofertach, tutaj również mamy nocleg i wyżywienie. Ceny za tydzień wahają się miedzy 940-
1000zł.

4health
Ta firma organizuje wiele więcej obozów tematycznych, można jechać całą rodziną na obóz rodzinny, 
jest obozy urwisa (dla małych dzieci), obozy wodne (windsurfing i żeglarstwo 12+) czy też
obozy survival/ paintball (dzieci powyżej 14 roku życia). Z ośrodkami bywa bardzo różnie zależy od
obozy na jaki chcemy jechać a  odbywają się one na terenie całej polski więc mamy duży wybór. We
wszystkich obozach od 4health jest zapewnione wyżywienie i nocleg +opieka. Ceny za turnus wahają
się między 2000-2800zł.
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Dziwny "stwór" w warszawskim ZOO

.
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Zoo w Warszawie

W dniu 24 kwietnia bieżącego roku, była to sobota,
bardzo słoneczny dzień a ja wybrałam się z moją
najlepszą przyjaciółką do warszawskiego ZOO.
Pojechałyśmy tam tramwajem, a z przystanku
doszłyśmy na miejsce pieszo. Po kupieniu biletów
zaczęłyśmy zwiedzanie.
Zaczęłyśmy zwiedzanie od ptaków - były tam
flamingi, orły, papugi i wiele innych. Kolejnym
przystankiem naszego zwiedzania była zamknięta
ptaszarnia, tam znajdował się cel naszej podróży. 
Po wejściu do zamkniętej ptaszarni ukazało się
mnóstwo ptaków w różnych kolorach, ale my
szukałyśmy Myszojelenia i w końcu go znalazłyśmy.
Warto wspomnieć, że myszojeleń to najmniejszy
ssak kopytny na świecie.  Kanczyl srebrnogrzbiety
(Tragulus versicolor) przez długie lata uważany był
za gatunek wymarły. Myszojeleń jednak pojawił się
wietnamskich lasach w grudniu 2019 roku.
Kanczyl jest drobnym ssakiem wielkości kota, mierzy
od 40 do 60 cm. Uznawany jest za najmniejszego
przeżuwacza świata. Ma małe nóżki, duży tułów i
malutki pyszczek przypominający myszkę. Zwierzęta
te są spokrewnione z jeleniami, ale już z gryzoniami
nie mają nic wspólnego. Przód ciała kanczyla jest
płowy, a na grzbiecie widnieje charakterystyczna
siwa pelerynka.
Zrobiłyśmy kilka zdjęć temu przedziwnemu ssakowi i
postanowiłyśmy wracać. W drodze powrotnej
podziwiałyśmy jeszcze inne zwierzęta, ale to
myszojeleń był numerem jeden naszej wyprawy.
Wyczerpane, ale zadowolone wróciłyśmy do domu.
Ten dzień był naprawdę udany.

Red. Justyna Wójcik
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 „Pokorny uczeń”  -Kinga Kołakowska 7a

Mówi prymus do prymusa
 Koniec szkoły !Hulaj dusza !
Piekła nie ma,  są wakacje.
Proszę Pani !Kto ma rację ?

Moi drodzy, moi złoci
Zapytajcie lepiej cioci.
Czy tak można bez pytania
Wzbraniać się od szkoły wzbraniać ?

Nie uchodzi – rzekła ciotka
Przecież to jest zwykła plotka.
Jeszcze miesiąc ciężkiej pracy…
No, a potem się zobaczy…

Rozum jedno, serce drugie
Dni wciąż krótsze, noce długie.
Prymus wsiada do swej łodzi
Ona tonie, wiatr zawodzi…

Stąd i dla nas jest nauczka
Nie przybierać maski żuczka.
Słuchać starszych ciotek trzeba
I przyjmować wolę nieba.

Cicho, skromnie, pracowicie
Z głową w chmurach iść przez życie
Swoje miejsce w szeregu znać
Nauczycieli –szanować !

Redakcja szkolnej
gazetki

 życzy Wszystkim
Uczniom,

Nauczycielom,
Rodzicom,

Pracownikom szkoły 
wakacyjnych radości:

słońca, podróży,
bezpiecznych przygód,
beztroski, odpoczynku

i dużo zabawy!
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Poetą być - niektórzy realizują swoje pasje
literackie i poetyckie. Oto sympatyczny wierszyk

jednej z naszych uczennic. 
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