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DZIEŃ
KOBIET,
NIECH
KAŻDY SIĘ
DOWIE...

Chyba każdy wie,
że 8 marca jest
świętem kobiet. Na
pewno wielu
mężczyzn i
chłopców w
przeddzień tego
dnia zadaje sobie
pytanie: "Jak
uczcić święto
kobiet?"

Oto kilka rad oraz
pomysłów, które
pomogą
chłopakom
sprostać temu
zadaniu. Jak
pewnie wszyscy
wiedzą, kobiety to
bardzo
wymagające i
specyficzne
osoby. Często
mają zmienny i
wybuchowy
charakter, lecz
mimo wszystko są
kochane, miłe i
pomocne
(oczywiście 

znajdą się
wyjątki!).
Z pewnością
ucieszą się z
małego upominku,
choć większość
pań powie wam,
że nie oczekuje
żadnego prezentu.
Nie dajcie się
jednak złapać - to
pułapka. W taki
sposób was
sprawdzają.
Możecie im
podarować
najzwyklejsze
prezenty np.:
kwiaty,
bombonierki i 

różne słodkości
albo postawić na
coś droższego,
typu biżuteria.
Jeśli dziewczyna
ma jakieś
zainteresowania,
to kupcie jej coś,
co lubi. Zabierzcie
ją do kina, do
kawiarni lub
zorganizujcie miły
wieczór w domu. Z
pewnością każdy
prezent, który
podarujecie,
spodoba się jej,
więc nie macie się
o co martwić.
Pamiętajcie
jednak, że
najlepsze

upominki to takie
dawane "od
serca".
Przygotujcie coś
oryginalnego np.:
ramkę ze
wspólnym
zdjęciem.

Mamy nadzieję, że
ułatwiłyśmy Wam
to zadanie i
życzymy
powodzenia, a
wszystkim
dziewczynom
cudownych
wspomnień z tego
wspaniałego dnia!

Dominika i Marika
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ZACHĘCAM DO ZABAWY Z
ZESTAWEM RORY`S STORY
CUBES wydawnictwa REBEL

      SŁAWNY JUBILAT 
JUSTIN BIEBER              

Story Cubes są
to kostki do
układania
historii. Gra
występuje o
różnej tematyce
np. baśnie, mity,
zwierzęta, akcje
i wiele innych. 
Zestawy kostek
są w ilości trzy
lub dziewięć
kostek. Jest to
gra, która
rozwija naszą
wyobraźnię i
kreatywność.
Kostki są
idealne do
grania z
rodziną, 

przyjaciółmi czy
na zajęciach
lekcyjnych. Gra
nie zabiera dużo
miejsca, więc
jest idealna na
podróż.
Rzuć
dziewięcioma
lub trzema
kostkami (w
zależności od
tego, jaki
zestaw
posiadasz)rozpocznijcie
opowiadać
niesamowite
historie na
podstawie
wylosowanych
obrazków. 

Możecie
zacząć od
jakiego obrazka
chcecie.
Historie
możecie
opowiadać w
dowolnym
języku. Na
całym świecie,
ludzie
wymyślają
swoje własne
sposoby na grę
z użyciem
Rory`s Story
Cubes. 
 Zachęcam do
wspaniałej
zabawy.  

Zuzia 

1 marca 2018 roku swoje 24. urodziny obchodził idol
wielu milionów nastolatek na całym świecie, Justin
Drew Bieber. Z tej okazji przedstawiamy wam TOP 10
ciekawostek na jego temat.  

1. Ma klaustrofobię.
2. Płynnie mówi po francusku i hiszpańsku.
3. W wolnym czasie lubi grać w golfa i w koszykówkę.
4. Jako dziecko chciał mieć słonia.
5. Nie lubi, gdy dziewczyna jest "za chuda".
6. Jest leworęczny.
7. Preferuje brunetki o brązowych oczach.
8. Bał się burzy.
9. Nie lubi klaunów.
10. Za rok chce wziąć ślub.                  Ala i Julka

SZCZYPTA HUMORU
Jaś zwiedza z rodzicami ruiny zamku. Nagle pyta:
- Tatusiu, to tutaj mama uczyła się jeździć
samochodem?

 – Czemu nie myjesz zębów, Jasiu? – pyta mama.
- Bo mydło mi się nie mieści w zębach – odpowiada
Jaś.

 Jak się nazywa ser, który wypadł kucharzowi za
burtę? SER TOPIONY.

Oliwia

Jubilat NS
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Kłamstwo nie zawsze bywa złe, to jak należy je
oceniać, zależy od okoliczności, a te bywają różne.
Podobnie jak czas, w którym przyszło nam żyć. Teraz
w czasach pokoju wszystko wydaje się czarno-białe,
ale kiedyś takie nie było.
Jest zimna, grudniowa noc. Matka przykrywa swoje
dziecko kocem, dziewczynka  drży, w pokoju jest
niebywale zimno i nie ogrzewają go nawet oddechy
śpiących osób.  Kaflowy piec jest zimny jak lód, który
skuł brzegi Wisły. Warszawa śpi, a getto próbuje
zasnąć kołysane myślami i modlitwami mieszkających
w nim Żydów.
Kiedyś mogłam cieszyć się życiem. A dziś kim
jestem? Zależy dla kogo, dla Niemców jestem
robalem, który żyje niepotrzebnie na tym świecie. Dla
nich jestem nikim -odebrali mi miłość życia. Zabili mi
męża. Ewa zastygła w bezruchu, a złe  myśli osaczyły
ją niczym pajęczyna. Bała się okropnie o Esterę-swoją
dwuletnią córeczkę, która spokojnie spała.
Na szczęście noc okazała się spokojna. Kobieta ubrała
córeczkę i postanowiła wyjść w poszukiwaniu
jedzenia. Nie miała pieniędzy. Kobieta wzięła ze sobą
ostatni klejnot-złoty pierścionek, który dostała od matki.
Nagle padł strzał,  następny, a potem cała salwa.
Zaczęła biec,  szybko nie oglądając się za siebie,
słyszała bicie swojego serca. Jakiś mężczyzna
otworzył przed nią bramę i  wpadła na podwórze
kamienicy do ciemnej piwnicy. Okazało się, że było w
niej mnóstwo osób przerażonych tak jak ona. Esterka
płakała.
-Niech pani uciszy to dziecko, bo jeszcze sprowadzi tu
Niemców.
Dwuletnia dziewczynka zamilkła w jednej chwili jakby
rozumiała grozę sytuacji. Nagle ktoś ścisnął Ewę za
ramię.
- Nie myślała pani o ratunku dla dziecka? -zapytał
kobiecy głos.
-Nie myślę o niczym innym.
-Jest tu taka jedna Irena- sanitariuszka. Nie ma swoich
dzieci, poświęca swoje życie, by ratować cudze.
Ryzykuje, ale jest skuteczna. I można jej zaufać.
- Ile to kosztuje?
-Nic.
-To niemożliwe -powątpiewała Ewa.
-Proszę przyjść jutro do mieszkania przy Siennej 24.
-Dlaczego pani mi pomaga?
-Bo sama straciłam synka, pewnie mógłby żyć,
gdybym szybciej pomyślała o …

Ewa zamilkła. Jak mogłaby powierzyć życie swojej
córki obcej osobie.
We wtorek stawiła się na Siennej. W mieszkaniu
kobiety była już Irena. Niepozorna, szczupła kobieta o
ładnym uśmiechu. Po godzinnej rozmowie Ewa była
przekonana, że powierzy życie córki tej kobiecie. Tylko
musi zmienić jej tożsamość, to, kim była jej mała
córeczka, kłamstwa, same kłamstwa, które mogą
uratować życie.
Nowe imię, nazwisko, pochodzenie. Od tej chwili życie
Esterki miało zależeć od powodzenia wszystkich tych
wymyślonych szczegółów.
I tak dzięki kłamstwu mała Esterka przeżyła wojnę, jej
mama nie miała tyle szczęścia. Zginęła od niemieckiej
kuli kilka dni potem, gdy przekazała swoją córeczkę
Irenie Sendlerowej.
Irena chciała zadbać o prawdę i umieściła dane Esterki
w słoiku, który zakopała pod jabłonką. Na tę chwilę
prawda o tożsamości dziecka nie mogła ujrzeć światła
dziennego, prawda mogła zabić, a tylko kłamstwo
mogło uratować ludzkie życie.

Martyna Szperkowska-Mańkowska

Małe kłamstwa, wielka sprawa.
Prezentujemy zwycięskie opowiadanie w konkursie literackim "Wielkie efekty, małych kłamstw".

Laureatka ŁK
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"LEWITUJĄCY" LÓD PILSKIE LODOWISKO

Czy widzieliście
już anomalię
przyrodniczą,
która pojawiła
się kilka
kilometrów od
naszego
miasta?
W lasach
otaczających
Kaczory od kilu
mroźnych dni
"lewituje" lód.
To niezwykłe
lodowisko, które
mieści się na
wysokości
około metra od
ziemi, powstało 

w wyniku
przepełnienia
zbiornika
wodnego jeziora
Kopcze.
Nadmiar wody
już od kilku lat
wylewa się,
tworząc
epizodyczną
rzekę W
okolicach
Kaczor pojawia
się rzadko, raz
na kilkanaście
lat i nie ma jej
na żadnej
mapie. 

Tymczasowa
rzeczka płynie
do Gwdy. I tym
razem też tak
się stało! 
Jezioro wylało,
nadszedł silny
mróz, zamarzła
wierzchnia
warstwa
płynącej wody.
Nadmiar wód
spłynął
spokojnie do
rzeki, a
lodowisko
 pomiędzy
drzewami
pozostało.

Agata

Niedługo
wiosna, a za
oknem
rozpoczęła się
prawdziwa
zima. A gdzie
najlepiej spędzić
mroźny czas?
Oczywiście na
pilskim
lodowisku, które
znajduje się
przy ulicy
Grottgera 4.
Lodowisko to
idealne miejsce,
aby spędzić
ciekawie czas z
przyjaciółmi i
rodziną. Będą
się tam świetnie
bawić
początkujący i
zaawansowani
łyżwiarze.

Dla osób
niepewnie
czujących się
na lodzie
przygotowane
są specjalne
pingwinki, które
służą do
utrzymania
równowagi
podczas
szybkiej jazdy.
Czas
przebywania na
lodowisku
możemy
dostosować do
własnych
potrzeb. Do
dyspozycji
mamy łyżwy,
które możemy
wypożyczyć za
drobną opłatą.
Po wyjściu z
lodowiska

należy rozgrzać
się gorącą
czekoladą,
która jest
dostępna w na
terenie obiektu.
Podsumowując,
bardzo
polecamy to
miejsce, gdyż
można tam miło
spędzić wolny
czas.
Pospieszcie się!
Do zamknięcia
sezonu
łyżwiarskiego
został tylko
miesiąc.

Zuzia, Iga i
Bianka

:)

:)

Lodowisko w Pile
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