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Jestes ́my dumni!
Uczennice naszej szkoły 
zostały laureatkami konkurso ́w
organizowanych pod patronatem
honorowym Prezydenta Miasta Piły Anna
Lipka-Kozanka z klasy 8e 
zaje ̨ła II miejsce w XVIII Miejskim
Konkursie Je ̨zyka Polskiego, 
wykazuja ̨c sie ̨ duz ̇a ̨ wiedza ̨ 
i umieje ̨tnos ́ciami polonistycznymi 
oraz uzdolnieniami literackimi.
Z kolei Zuzanna Kassner z klasy 7h
okazała się bezkonkurencyjna w gronie
uczestniko ́w 
XVII Miejskiego Konkursu „Stanisław
Staszic i jego epoka”.
Gratulujemy laureatkom 
oraz ich nauczycielom: 
Dorocie Pawlak-Szarejko 
i Karolinie Pawłowskiej.

29 maja 2021 roku w sali Muzeum
Śremskiego uczeń klasy 6e Michał
Danielewicz reprezentował naszą szkołę
podczas finałowej rywalizacji w konkursie
o gen. Józefie Wybickim. 

Ola

W tym numerze:
Jakie miejsca warto zwiedzić 
podczas greckich wakacji?

Jeże czy chomiki?

Jeśli lubisz jeździć na rowerze, koniecznie
kręć kilometry dla Piły.
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Jakie miejsca warto zwiedzić 
podczas greckich wakacji?

Kreta - słoneczna pogoda, górsko-
morskie krajobrazy, lazurowe
morze, plaże
ciągnące się na ponad tysiąc
kilometrów i zabytki z kilku epok –
oto cała Kreta,
największa z greckich wysp. Będąc
na Krecie, warto zobaczyć pałac w
Knossos,
zwany również Labiryntem
Minotaura (który według mitologii
był zbudowany przez Dedala).
Ruiny tej budowli to jeden 
z ważniejszych zabytków kultury
minojskiej. Ponadto znajdziemy 
tu także obiekty zbudowane 
przez Wenecja oraz bizantyjskie
meczety.

Zakynthos to bardzo barwna
wyspa wchodząca w skład
archipelagu Wsyp
Jońskich. 
Najsłynniejszym miejscem na
wyspie jest Zatoka Wraku. 
Na tej jednej z najpiękniejszych
plaż Grecji znajduje się stary statek
– nazwa 
w końcu zobowiązuje! 
Warto zarówno wpłynąć do zatoki
statkiem, jak i spojrzeć na plażę 
z urwiska. Ponadto na Zakynthos
znajdują się zachwycające,
błękitne groty morskie.
Wyspę upodobały sobie 
olbrzymie żółwie Karetta, nietrudno
więc spotkać 
te gady.

Antyczne miasto Delfy istniało
 już w epoce mykeńskiej 
(ok. XVI-XI w. p.n.e.), jednak
poważanie i sławę zdobyło
 za sprawą antycznej Grecji. 
W Delfach znajdowała się
wyrocznia z Pytią na czele.

Grecy uważali Delfy za środek
świata, co świadczyło o niezwykłej
wadze tego miejsca. 
Będąc tu, koniecznie trzeba
zobaczyć świątynię tolosową -
jedno z najbardziej
charakterystycznych miejsc 
w całej Grecji. 
Pozostałością po tej budowli są
trzy kolumny doryckie i fragment
belki.

Olimpia była najsławniejszym
miastem kultu Zeusa (nazwa
nawiązuje do Olimpu –
siedziby bogów), tu też po raz
pierwszy narodziła się idea
sportowych igrzysk.
Obecnie Olimpia jest niewielką
wioską, w pobliżu której znajduje
się jeden z
najpiękniejszych zabytków
starożytnej Hellady.
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Jeże czy chomiki?

Nie trzeba nikogo przekonywać,
 że posiadanie zwierząt 
domowych wpływa pozytywnie 
na wszystkich członków
rodziny. W domach, 
w których żyją zwierzęta ludzie są
bardziej serdeczni, empatyczni 
i opiekuńczy. Przygarniając 
do domu małego pupila, należy
uwzględnić cechy zwierzątka.
Popularnymi zwierzaczkami są
jeże pigmejskie i chomiki. 
Ale które wybrać?
Moim zdaniem zdecydowanie
lepsze do domowej hodowli 
są jeże pigmejskie. 
To zwierzęta, które są
indywidualistami, ale chętnie
zaprzyjaźniają się z człowiekiem,
którego rozpoznają po zapachu.
Szybko się uczą nowych rzeczy, 
a gdy między zwierzątkiem 
a człowiekiem wytworzy się więź,
chętnie dają się głaskać i wcale –
wbrew obiegowej 
opinii - nie kłują. 
Jeże to zwierzęta nocne,
 dlatego wieczór jest doskonały 
na wszelkie z nimi zabawy. 
Jest to pora, kiedy wszystkie
codzienne obowiązki są już
zakończone, i ze spokojem 
można poświęcić czas dla
zwierzaka. 
Po okresie zabawy jeże zjadają
posiłek, a potem rozpoczynają
samodzielny nocy trening 
biegowy w kołowrotku
 lub na torze przeszkód. 
Nie są przy tym głośnie, ani
uciążliwe. 
Także codzienne czynności
higieniczne w terrariach i
wybiegach nie zajmują 
dużo czasu i są proste 
do wykonania.

Ważne jest też to, że żyją 
aż 6 lat. No i w końcu jeże 
są śliczne, przepiękne, 
ich wygląd od razu chwyta 
za serce. 
Chętnie pozują do zdjęć i są
bardzo fotogeniczne!
Nie ujmując zalet
chomików, należy podkreślić, 
że są to zwierzęta bardzo
delikatne, z którymi trzeba
obchodzić się wyjątkowo ostrożnie.
Podobnie jak u jeży 
ich aktywność przypada na
godziny nocne, jednak 
są zdecydowanie bardziej
hałaśliwe od jeży, 
mniej chętne do nauki 
czy wspólnej zabawy 
(nie mylić z głaskaniem!). 

Chomiki żyją krótko, 
maksymalnie 3 lata i są podatne 
na choroby i złamania. 
No i mają wygląd myszy, 
a tego nie muszę chyba
komentować.
Podsumowując rozważania,
stwierdzam, że jeże pigmejskie 
to oryginalne, przesympatyczne
zwierzaki. Obcowanie 
z nimi jest ciekawe, 
a obserwacja ich zachowania
skłania do zaskakujących
wniosków. Nie są nudziarzami, 
a ich działania wydają się – 
o dziwo! – przemyślane. 
Są idealne dla inteligentnych
właścicieli. 
Zatem wybór może być tylko jeden!

Dominik
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Jeśli lubisz jeździć na rowerze, koniecznie kręć
kilometry dla Piły.
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