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SZKOLNA ZBIÓRKA KARMY 
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

W ramach
podziękowania
organizacja
Zwierzęca
Przystań
poprowadzi
prelekcję na temat
właściwej opieki
nad zwierzętami
domowymi dla
dwóch klas, które
zebrały najwięcej
karmy. 

W dniach
09.05.2018 r –
16.05.2018 r. w
naszej szkole
odbyła się zbiórka
karmy dla kotów
i psów
przebywających w
domach
tymczasowych.
Zwierzęta są pod
opieką organizacji
Zwierzęca
Przystań w Pile, 

której zostaną
przekazane
wszystkie zebrane
dary.
W imieniu
organizatorów
zbiórki chciałabym
serdecznie
podziękować
każdemu, kto
okazał serce i
zaangażował się w
akcję.

Zwycięzcami
została klasa pani
Oli Bębas i pani
Kasi Idzikowskiej
– 1 b oraz klasa
pani Justyny
Baron – 1 e.
Dziękujemy i
gratulujemy!

Joanna Zdrenka,
Katarzyna Łęcka,
Bożena Nowak

Stowarzyszenie
Zwierzęca Przystań
w Pile pomaga
kotom
wolnożyjącym, w
szczególności tym
najmłodszym i
bezbronnym oraz 
psom ze
schroniska,
szczególnie
szczeniętom, które
mają niewielkie
szanse na
przetrwanie… 

POMAGAMY ZWIERZAKOM!

 W TYM
NUMERZE:

Liga mistrzów
2017-2018

A czy Ty masz
swój azyl?

Ambicje, czyli
zawsze naprzód

Fortnite
,,Ratowanie
świata"

Jak super być
małym dzieckiem!
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Liga mistrzów 2017-2018
W tym roku półfinały Ligi Mistrzów były bardzo emocjonujące. 

W tych dwóch
meczach
spotkały się 4
najlepsze
drużyny w tym
sezonie. Były to
AS Roma, Real
Madryt,
Liverpool i
Bayern
Monachium. As
Roma zagrała z
Liverpoolem, a
Bayern
Monachium
zagrał z Realem
Madryt. Mecze
się bardzo
dobrze
zapowiadały,
lecz w wielkim
finale Ligi
Mistrzów zagra
drużyna z
Hiszpanii z
angielskim
zespołem. 

Real Madryt
wygrał z
Bayernem, a
Liverpool wygrał
z AS Romą.
Finał rozegra
się w Kijowie w
Ukrainie.
Wracając do
półfinałów, w
meczu Real
Madryt z
Bayernem
Monachium
każdy mówił o
walce
Lewandowski
kontra Ronaldo,
jednak lepszy
okazał się
Portugalczyk.
W spotkaniu AS
Roma Liverpool
błyszczał
egipski skrzydłowy
Mohamed
Salah, który 

grał przeciwko
swojemu
byłemu klubowi.
Finał, który
rozegrany
zostanie za
kilka tygodni,
będzie
emocjonujący i
wspaniały.
Hiszpański klub
regularnie gra w
półfinale i w
finale
rozgrywek, a
angielski zespół
rzadko tak
daleko
dochodził.
Wydaje się że
faworytem finału
jest Real
Madryt, lecz
zespół z Anglii
też może coś
ugrać,
bo wygrywał
regularnie 

w tej edycji Ligi
Mistrzów, w
sumie podobnie
jak
hiszpańskiemu
klubowi.
Najbardziej w
finale będą się
skupiać na
Mohamedzie
Salahowi i
Cristianie
Ronaldo.
Oczywiście, jak
zagrają, bo
każdemu może
przydarzyć się
nieszczęśliwa
kontuzja.
Ostatnio to
Portugalczyk
miał pecha,
ponieważ nie
mógł zagrać w
wielkiej imprezie
finale
Mistrzostw
Europy. 

 Formę muszą
utrzymać
bramkarze Loris
Karius z
Liverpoolu i
Keylor Navas z
Realu Madryt,
który ma
ostatnio świetną
formę i broni
dużo trudnych
piłek. Bramkarz
z Liverpoolu
też nie odstaje
umiejętnościami.
Dobrze musi się
spisać  linia
obrony i
pomocy obu
zespołów, a
także ławka
rezerwowych.
Po finale
piłkarze będą
musieli się
szybko
przygotować

na Mistrzostwa
Świata, które
będą już w
czerwcu.
Cristiano
Ronaldo, który
liczy na
zwycięstwo w
finale jest na
razie królem
strzelców
rozgrywek z 15
golami. Więc
obrona
Liverpoolu musi
działać na
pełnych
obrotach. Życzę
powodzenia obu
drużynom.

Gabryś

. .int. int.
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Ambicje, 
czyli zawsze naprzód

Wiemy, jak
bardzo
potrzebni są
nam inni ludzie,
wiemy jednak
też, że
potrzebne jest
pozostawienie
od czasu do
czasu ich, by
pobyć samym
ze sobą.
Potrzeba taka
pojawia się
szczególnie w
chwilach, gdy
doświadczamy
bólu, frustracji,
cierpienia, braku
nadziei
i rozpaczamy.
Podobno w
Japonii,

w każdym,
najbiedniejszym
nawet domu jest
miejsce, w
którym można
zaznać
samotności lub
oddać się
medytacji.
Nawet jeśli jest
to tylko wnęka
zasłonięta
kotarą, można
znaleźć w niej
schronienie
przed
obecnością
domowników.
Zasłona
sprawia, że nikt
nie zakłóci
spokoju osoby,
która

zaciągnęła ją za
sobą. Azyl jest
miejscem, w
którym
możemy
oddychać
całym sobą.
Wdech,
wydech, wdech,
wydech.
Wydech
oznacza relaks,
wyładowanie
napięcia i
emocji, nabranie
dystansu.
Nagromadzone
emocje zbierają
się w mięśniach
i często
powodują w
naszych 

głowach
gonitwę myśli.
Dlatego
potrzebny jest
relaks.
Odprężenie
ciała i umysłu.
Wyładowanie
oznacza
możliwość
odreagowania.
Zezwolenie na
to, by popłynęły
łzy smutku i
bezradności, na
wściekły krzyk
nagromadzonej
złości czy
uderzenie
pięścią, pytanie
"po co?".

Wyładowanie i
relaks
pozwalają na
osiągnięcie
stanu umysłu,
który
nazywamy
dystansem. To
"zobaczenie
czegoś z
większej
odległości",
poskładanie
elementów
układanki w
nowy, twórczy
sposób. Sprawy
odległe mniej
bolą, a
odległość
oddziela nas od
spraw innych
ludzi.

Źródłami
spokoju mogą
być dla nas:
nasza wiara,
wartości, to, co
nazywamy
nadzieją oraz
pogodą ducha,
a także
przekonania i
poglądy, które
pomimo
wszystko
pozwalają
zachować
optymizm.
 
Joanna Zdrenka

- psycholog

A czy Ty masz swój azyl?...
Azyl to miejsce, w którym można się schronić i poczuć się spokojnie i bezpiecznie. Pustelnię można

znaleźć wszędzie… w centrum miasta, na spacerze w lesie, w kościele i w patrzeniu przez okno, u siebie
w pokoju, w wybranym miejscu, które służy do tego najlepiej. 

Ambicje są
bardzo
pozytywną
cechą, lecz
wiele osób ich
nie docenia i
mówi: „ jesteś
kujonem lub
dlaczego tak
dużo robisz’’. 
Zdarza się, że
ambitne osoby
są gnębione lub
przezywane
przez
rówieśników.

Dzięki ambicji
można dużo
osiągnąć. Jest
to cecha
charakteru polegająca
na silnym
poczuciu godności osobistej
oparta na
stawianiu sobie
trudnych celów i
dążeniu do ich
realizacji.
Trzeba jednak

pamiętać, że
istnieje pojęcie
tak zwanej
chorobliwej
ambicji, która
zaciera swe
szlachetne cele,
a człowiek
postępuje źle,
jest zaślepiony
w swym
dążeniu.

Kuba

Błogi spokój na łace

Ambicje

int.

int.
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Fortnite ,,Ratowanie świata"
zostało wydane w formie wczesnego dostępu 25 lipca 2017, rozwijają
ją studia People Can Fly oraz Epic Games znane z gry Gears of War. 

Jak super być małym dzieckiem!
W maju odbyła się wycieczka klas 4 f oraz 4d  do Bydgoszczy.

Od rana
zagościliśmy w
Family Parku,
było tam dużo
atrakcji: małpi
raj, zjeżdżalnie,
ścianka do
wspinaczki,
samochodziki,
armatki,
kręgle oraz
pokaz naukowy
profesora  

odkrycie, jak
super być
małym
dzieckiem.
Następnie w
manufakturze
słodyczy –
Karmelkowie
robiliśmy
własne lizaki.
Były naprawdę
pyszne, a ich
zapach był
nieziemski.

Jest ona
opracowana na
silniku Unreal
Engine 4 i jest to
gra survivalowa.
W świecie gry
98% ludzi
wyginęło przez
tajemniczą
fioletową burzę.
  Rozgrywka w
trybie
,,Ratowanie
świata" polega
na zbieraniu 
surowców i
walce z falami
pustaków
(zombie). 

Gracze
współpracują w
celu zbieraniu
surowców
drewna,
kamienia oraz
metalu, są one
potrzebne do
budowy
różnych
fortyfikacji
pomagającymi
przetrwać fale
zombi, które
nadciągają
coraz
szybciej. Teren i
mapa są za
każdym razem

Ciekawskiego.
Największą
atrakcją była
wspinaczka po
ścianie,
ponieważ
niejednemu 
uczniowi
przysporzyła
problemów.
Pobyt w parku
pozwolił nam na
ponowne 

Kolejno
zwiedziliśmy muzeum
mydła i brudu,
gdzie robiliśmy
własne
mydełka. 
Wszyscy
uczestnicy
wycieczki byli
zadowoleni.

Ania

generowane
losowo,
wyjątkiem są
obrony
burzowej
tarczy,  w
których bronimy
swoją bazę za 
V-Dolce,
otrzymujesz ich
100. Za nie
można
kupować lamy i
je rozbijać.
Podczas misji
każdy gracz
zbiera ,,bluglut''
czyli paliwo.  Na
uwagę

 zasługuje
,,Deskolotka''
podobna do
latającej deski z
filmu ,,Powrót
do
przyszłości''. 
Ratowanie
świata jest dla
mnie bardzo
dobrym trybem
Fortnite i jest on
godny polecenia
fanom gier w
trzeciej osobie i
różnorodnym
graczom.

Janek

Pracownia profesora
Ciekawskiego

Zabawa

W Family Park

.
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