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Należy pozbyć się starych problemów, aby nie wchodzić z nimi w nowy rok.  Najlepiej
 spisać zmartwienia na czerwonym papierze, żeby o północy o nich zapomnieć.
Niektórzy, w ramach zapewnienia sobie lepszych wyników w nauce, powinni
wydrukować oceny i uwagi z edziennika.
Długi i pożyczki najlepiej oddać jeszcze przed sylwestrem, żeby nie wchodzić w nowy
rok z długami, a 31 grudnia do portfela trzeba włożyć łuski z wigilijnego karpia, by
zapewnić sobie bogactwo. A przecież każdemu nastolatkowi potrzebne są "duże"
pieniądze na … i tu można wyliczać bez końca.
W ten dzień zdecydowanie nie wolno sprzątać, bo "wymiata się" szczęście z
domu.Bardzo dobry argument dla naszych mam, chociaż jeden dzień w roku będzie
wolny od odkurzacza.
Pomyślność przynosi nakręcenie zegarów tuż po północy. Tylko co zrobić z
elektronicznym w komórce?!
Koniecznie zróbcie zapasy słodyczy, chipsów itp., bo to zapewni dobrobyt przez cały
rok.
Wszelkie wróżby potraktujmy jednak z przymrużeniem oka, a jeśli się sprawdzą, to
tym większa i milsza będzie niespodzianka. 

Julka
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Wszyscy z
niecierpliwością
czekamy na
moment
pożegnania
starego roku i
powitania
nowego.
Potocznie
mówi się, że
"jaki sylwester,
taki cały rok",
jest jeszcze
wiele  innych
zwyczajów i
przesądów.
Oto kilka z
nich:ŁK
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KOMIKSOWA WERSJA POWIEŚCI
"CHŁOPCY Z PLACU BRONI"
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Powieść opowiada o dwóch
grupach chłopców, którzy są
swoimi wrogami. Dwie grupy mają
swoje bazy - Plac Broni i Ogród
Botaniczny.
Wydarzenia zaczęły się na lekcji
przyrody, na której chłopcy z Placu
Broni przesyłali do siebie kartki z
wiadomością o wyborach prezesa
ich zgromadzenia. 

Później wybrali się do Ogrodu
Botanicznego do Czerwonych
Koszul na przeszpiegi. Dowiedzieli
się, że ich kolega Gereb zdradza
swoich przyjaciół. Czerwonoskórzy
chcieli mieć miejsce do gry w
palanta, a Plac Broni był do tego
idealny. Te chęci doprowadziły do
wojny dwóch grup. Walka była 

naprawdę ciężka. Koniec nie był
dobry, ponieważ umarł członek
grupy z Placu Broni – najmniejszy,
który miał najwięcej empatii. Po
śmierci otrzymał honorowy awans
z szeregowca na kapitana.
Niestety, wkrótce na Placu Broni
wybudowano kamienicę.
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w gronie chłopców:  I miejsce GBM,
miejsce Mistrzowie Zakonu, III miejsce Greccy
Bogowie.

·W kategorii  Juniorów:
wśród dziewcząt:   I miejsce Smerfetki, II
miejsce Parma Squad,
w gronie chłopców:   I miejsce On On i On, II
miejsce Samce Alfa, III miejsce Młode Wilki.

Organizatorzy turnieju nie zapomnieli o wyróżnieniu
najbardziej wartościowych zawodników. W
najmłodszej kategorii tytuły MVP zdobyli Zuzanna
Szybiak i Hubert Wałęsa. Spośród kadetów
najlepszymi wybrani zostali Klaudia Kobiałko i Wiktor
Kałuża, natomiast w kategorii juniorów jury
sędziowskie wyróżniło Alicję Kucharską i Mikołaja
Grabowskiego. Wśród seniorów tytuł MVP przyznany
został Łukaszowi Krzemińskiemu.

Podczas uroczystego zakończenia XXIII
Gwiazdkowego Turnieju Trójek Koszykarskich, które
miało miejsce 8 grudnia 2017r., zawodnicy najlepszych
drużyn otrzymali pamiątkowe puchary, ufundowane
przez Prezydenta Miasta Piły – pana Piotra
Głowskiego – oraz medale, dyplomy i nagrody.
Wyróżnienia wręczyli pan Jacek Bogusławski – Radny
Miasta Piła oraz pan Grzegorz Wądołowski – Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 11  w Pile.
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W dniach 4-8 grudnia 2017r. w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w
Pile rozegrany został XXIII Gwiazdkowy Turniej
Trójek Koszykarskich.
Tegoroczną edycję zawodów patronatem objął
Prezydent Miasta Piły –   pan Piotr Głowski, który był
jednocześnie fundatorem pucharów dla zwycięskich
drużyn. Nieoceniony wkład w organizację imprezy miał
również wspierający rozgrywki od wielu lat Honorowy
Patron Turnieju – pan Krzysztof Horodecki. Nad
przygotowaniem i przebiegiem zawodów czuwał
gospodarz rozgrywek – dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 11 w Pile – pan Grzegorz Wądołowski.
Koordynatorem sportowym oraz sędzią głównym
zawodów był pan Andrzej Czyż.
Mające ponad dwudziestoletnią tradycję zawody
koszykarskie również w tym roku cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Do rywalizacji stanęło 50 zespołów,
które ze względu na zróżnicowanie wiekowe
zawodników, rozegrały mecze w 4 kategoriach.
Ostatecznie w gronie najlepszych znalazły się
wymienione poniżej drużyny.
·W kategorii Młodzików:
wśród dziewcząt:   I miejsce ZWGN Piła, II
miejsce Atomówki, III miejsce Miętuski,
w grupie chłopców:   I miejsce Niedźwiedzie z 5 c, II
miejsce SP 2 Piła „1”, III miejsce Tata Kowala.

W kategorii Kadetów:
wśród dziewcząt:   I miejsce Baskeciary, II
miejsce Enea Basket Piła 1, III miejsce Da Da Da
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