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BAL
KARNAWAŁOWY

6 lutego 2018 roku
w naszej szkole
odbył się bal
karnawałowy.
Myślę, że wśród
obecnych tam
uczniów nie
znalazłby się ani
jeden, który
mógłby się tam
nudzić. 
Zabawa
przeplatana była
licznymi
konkursami.

Najatrakcyjnie–
jszym był
oczywiście
plebiscyt na
najciekawsze
przebranie
karnawałowe.
Wiele emocji
wzbudził konkurs
tworzenia
tanecznych
mostów. Nie było
to wcale łatwe,
ponieważ każda
para która została
pod mostem z rąk
kolegów i
koleżanek

przegrywała.
 Konkurencji tej
towarzyszyło
mnóstwo śmiechu.
Kolejną zabawą
był taniec w takt
muzyki włączonej
przez DJ-a z
przekładaniem
prezentu z rąk do
rąk. 
Po kilku innych
konkurencjach
nadszedł czas na
wybranie 
najciekawszego
stroju.

Niestety, nie
wszystkich jury
mogło nagrodzić.
Laureaci odebrali
pamiątkowe
dyplomy i
upominki.
Wybrano dwie
królowe balu-
Zuzannę Kassner i
Julię
Lewandowską,
emocje były
ogromne, a
tańcom nie było
końca.

Myślę, że bal był
bardzo udany i
pozostanie na
długo w naszej
pamięci, za co
szczególne
podziękowania
należą się
Dyrekcji,
opiekunowi SU
pani Karolinie
Pawłowskiej  oraz
organizatorom z
SU.

Magda
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Jak pomysłowo spędzić FERIE 2018?
Ferie zimowe zbliżają się już wielkimi krokami. Ci, którzy jeszcze ich nie zaplanowali, powinni się za to jak
najszybciej zabrać. 

Niektórzy mówią, że żeby się dobrze bawić trzeba
wyjechać i zwiedzać nowe miejsca. Lecz równie
dobrze można zostać w domu, bawiąc się jeszcze
lepiej. Stąd pomysł na propozycję spędzenia
tegorocznych ferii w naszym mieście. Mam
nadzieję, że wam się spodobają!

1. W Aquaparku można pojeździć na łyżwach lub
popływać. Jeśli na lodowisku będziecie z rodziną lub
przyjaciółmi, proponuję zrobić sobie selfie z logo Kinder
Pingui. Jeżeli wyślecie je na konkurs, możecie wygrać
łyżwy. Więcej o konkursie można dowiedzieć się na
stronie www.kinder.pl/lodowiska.
2. W RCK zapowiada się masa różnych spektakli takie
jak np. „Kolory miasta”, „Muzykanci z Bremy”, czy
„Cztery mile za piec”. Będzie także pokaz
iluzjonistyczny oraz zajęcia „hip hop”, „zumba kids”,
fotograficzne, plastyczne. Filmy „Paddington 2”, „Rock
dog. Pies ma głos” oraz konkursy i mini festiwal gier
planszowych „mini GIERMANIA”.

.

3. MOSiR proponuje dwie szkółki - piłkarską i
pływacką. Przez dwa tygodnie od poniedziałku do
piątku szkółka piłkarska będzie działać na boisku
bocznym przy Żeromskiego, a druga na basenie
Wodnik.
4. Swoją ofertę dla pilan, którzy zostają na ferie w
naszym mieście przygotowały także inne instytucje
podlegające miastu, jak Muzeum Stanisława Staszica,
Muzeum Okręgowe w Pile, Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna.
5. Jeśli lubicie czworonożnych przyjaciół, możecie w
wolnej chwili odwiedzić pieski w schronisku w
Leszkowie.

Oliwia
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BEZPIECZNE
 FERIE

.

THE HISTORY
 OF THE OLYMPICS

5 i 6 lutego  aspirant Gerard Stankiewicz, policjant z
referatu do spraw przestępczości nieletnich,
przedstawił nam najważniejsze zasady
bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Hasło
przewodnie pogadanki brzmiało: "Pomyśl, zanim coś
zrobisz". Najpierw przestrzegł nas przed
upublicznianiem zdjęć i informacji z zimowego
wypoczynku na portalach społecznościowych.
Szczególną uwagę poświęcił bezpieczeństwu podczas
zimowych zabaw. Przypomniał nam, jak bezpiecznie
spędzić ferie. Następnie zaprezentował zasady
ratowania osób, pod którymi załamał się lód.

Antosia

Zanim w śnieżnym puchu zawiruje świat, przyjmij
uwag kilka i tych kilka rad. By radość, uśmiech i
wszelkie szaleństwa nie skończyły się bólem ani
łzami z braku bezpieczeństwa.
Zanim wyjdziesz na podwórze, pamiętaj - ciepło się
ubierz. Żadna grypa cię nie złapie, kiedy ciepłą
włożysz czapę. I angina cię ominie, gdy szalikiem się
owiniesz.
Rzucać się śnieżkami lubicie z ochotą, dopóki twarda
kula nie trafi kogoś w oko. Lecz gdy miękkie kule będą
fruwać wkoło, będzie bezpiecznie i będzie wesoło.
Śnieżek prószy wszędzie. Nie wjeżdżaj na jezdnię, bo
wypadek będzie!
Lód na rzece czy stawie, to brzmi nieciekawie,
on się szybko kruszy, żeby ktoś  nie wpadł do wody 
po uszy. 

Łucja

The Ancient Greeks considered fire to be a divided
element. In Olympia, where the Ancient Olympic
Games took place, the flame was lit using rays of the
sun, to ensure its purity. We continue to use the flame
today as way to continue the tradition, and connect the
Ancient Olympics with today’s Olympics.
Over the years, teachers have been used to carry the
flame in Torch Relays to a Host City. Winter Olympics
will be hosted in Pyeong Chang, Korea in 2018. In
2020, the Summer Games will be hosted in Tokyo,
Japan.
Other traditions include an Olympic creed, motto,
symbols (such as the 5 rings and olive wreath), and
passing out gold, silver, and bronze medals to the top
winners. It is also a tradition to display your country’s
flag.
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WALENTYNKOWE
DIY

Walentynkowe serduszko

Jeśli chcesz zaskoczyć swoją
sympatię, zrób walentynkowe
serduszko.

1. Z dowolnego materiału wytnij
dwa równe serca.
2. Zacznij zszywać serduszka.
3. Włóż watę.
4. Zszyj do końca.
5. Udekoruj według własnego
pomysłu.

Oliwia

Walentynki obchodzi się w Europie już od
średniowiecza.
Kartki walentynkowe zajmują 2. miejsce wśród
najczęściej wysyłanych tradycyjną pocztą. 
Na walentynki Amerykanie kupują około 200 milionów
róż. 
Najpopularniejszą adresatką walentynek jest Julia z
dramatu Szekspira.
Pierwszą kartką walentynkową do żony wysłał książę
Orleanu w 1415 roku.
Najdroższa w historii kartka walentynkowa wykonana
była z litego złota i przyozdobiona sercem z
diamentów.                                       wybrał Wiktor

FERIE W DOMU
Hejo! Już za chwilę długo wyczekiwane przez nas
ferie, ale co zrobić jeśli spędza się je w domu? 

Jeżeli zadajesz sobie takie pytanie, to mam dla Ciebie
kilka wskazówek:
- przede wszystkim NIE WSTAWAJ PÓŹNO, nie
warto tracić wolnego czasu na zbyt długie spanie,
- zadzwoń do przyjaciół, umówcie się gdzieś na
spotkanie i już masz zapełnione parę dobrych godzin,
- poczytaj książkę, w ferie nie ma wymówki, bo każdy
w tych dwóch tygodniach znajdzie chociaż pół godzinki
dla tej czynności,
- pograj na komputerze/ telefonie/ tablecie lub konsoli,
oczywiście z umiarem,
- poćwicz, porozciągaj się lub idź pobiegać, a jeśli
posiadasz psa to możesz wyjść z nim na długi spacer,
spuścić go ze smyczy i pobawić się razem z nim,
- zacznij pisać, chodzi mi o jakieś opowiadania,
rymowanki itp. Może okaże się, że masz wrodzony
talent?
 - rysuj/ maluj/ ćwicz swoje umiejętności artystyczne, a
jeśli nie masz pomysłu na rysunek poszukaj inspiracji
np. w internecie,
- wspominałam o spotkaniu z przyjaciółmi, ale nie
wspomniałam o pójściu z nimi na lodowisko, basen, do
kina itp.
Mam nadzieję, że te porady jakoś przydadzą się w te
ferie i może następne.

Julka
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