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W tym
numerze:

Potworna galeria,
czyli o zmorach
czwartoklasistów

Najlepsi
matematycy w
Pile 
w poziomie klas 4.

Podziel się
serduchem

14 lutego w naszej
szkole
obchodziliśmy nie
tylko Dzień
Zakochanych, ale
również Dzień
Życzliwości. Już od
rana działały Poczta
Walentynkowa i
Poczta
Babeczkowa.
Listonosze z
Samorządu
Uczniowskiego

roznosili wypisane
wcześniej kartki
walentynkowe.
Natomiast
zakupione tego dnia
babeczki z
dołączonym
karnecikiem z
życzeniami można
było wręczyć
sympatii osobiście
lub za
pośrednictwem
kurierów.

W szkole pojawiły
się również
karteczki z
"dobrymi słowami",
które
przekazywano
sobie nawzajem.
Po południu
uczniowie mieli
okazję wziąć udział
w balu
karnawałowym.
Przy dzwiękach
największych hitów

było końca, to czas
dobrej zabawy
upływał szybko. 
Na pewno
tegoroczny bal i
Święto Życzliwosci
będą
niezapomniane, 
a uczniowie już nie
mogą doczekać się
kolejnych
przedsięwzięć
organizowanych
przez Samorząd
Uczniowski.

tańczyli przebrani
uczniowie. Podczas
balu
przeprowadzone
zostały ciekawe
konkursy, w tym na
najpiękniejszą
maskę
karnawałową i
najciekawsze
przebranie. Choć
wszyscy
uczestnicy
wspaniale się bawili
i tańcom nie

.
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Podziel się serduchem

Najlepsi matematycy w Pile 
w poziomie klas 4.

W czasie
wolnym
podopieczni
mogą brać
udział w
zajęciach
teatralnych,
tanecznych,
muzycznych i
sportowych. 
Siostry dbają
również o
wychowanie 

i rozwój
duchowy
swoich
podopiecznych.Największym
problemem jest
brak wody
pitnej. Niestety,
władze lokalne
nie zapewniają
 stałych dostaw
wody . 

Dziękujemy
wszystkim za
pomoc w
realizacji
Projektu 559,
który pozwoli
wybudować
studnię
głębinową!

Szkolne Koło
Misyjne

14 lutego 2019r.
w SP1 w Pile
odbył się IV
MIEJSKI
KONKURS
MATEMATYCZNY
,,Matematyczne
potyczki
czwartoklasistów"
pod
Honorowym
Patronatem
Prezydenta
Miasta Piły.

Tuż przed
świętem
wszystkich
zakochanych
Szkolne Koło
Misyjne
podopieką pani
Elżbiety Martki
postanowiło
podzielić się
"piernikowo-
walentynkowym"
sercem z
podopiecznymi sióstr
salezjanek w
Ambanja na
Madagaskarze.
Dochód ze
sprzedaży
walentynkowych
łakoci w kwocie
1160 złotych
został

przekazany na
budowę studni
głębinowej w
"Ośrodku Matki
Morano".
Placówka
misyjna
powstała w
2010 roku,
pracują tam
cztery siostry
salezjanki.
Misjonarki 
starają się 
zapewniać
swoim
podopiecznym
jedzenie,
prowadzą
zajęcia z
czytania,
pisania, 

organizują
szkolenia
edukacyjne
m.in. z higieny
osobistej.
Razem z
wolontariu-
szami  i
animatorami
przygotowują
zajęcia w
oratorium dla
dzieci i
młodzieży. 
Uczą prostych
prac ręcznych
(krawiectwo,
wyszywanie,
szydełkowanie,
stolarstwo itp.),
prowadzą
korepetycje i
naukę języków. 

Konkurs składał
się z dwóch
części:
indywidualnego testu
i 
konkurencji
drużynowych.Naszą
szkołę
reprezentowała
drużyna w
składzie:
Kinga
Marcinek, 
Stanistław
Jaskólski i 

Wiktor Pietrasz 
Zwycięzcą
indywidualnym
został WIKTOR
PIETRASZ.
Zdobyliśmy
również I
miejsce jako
NAJLEPSZA
DRUŻYNA w
Pile!

opiekun 
Joanna

Gembara

.

.

.

JG

JG

.
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POTWORNA GALERIA , CZYLI
O ZMORACH CZWARTOKLASISTÓW

TROSKLIWUS DOROSLIWUS -
tylko czeka, by w postaci babci lub
innej osoby zatroszczyć się o
Ciebie lub Cię rozpieszczać, a
najlepszym sposobem na jego
przepędzenie jest powiedzenie
babci „NIE’’.

Julka

FORTNAJTOWIEC POSPOLITUS
to daleki kuzyn Gierkomaniaka
Ekranowego. Podpowiada
nam,abyśmy grali wciąż w Fortnite.
Od rana do nocy gramy w tę 
samą  grę, na szczęście atakuje
nas tylko w piątki, soboty i niedziele
- w resztę dni pracuje jako WIRUS.
Aby zapobiec graniu w Fortnite,
trzeba wziąć młotek i zepsuć
komputer oraz inne elektroniczne
przedmioty. Innymi grami zajmuje
się Gierkomaniak Ekranowy. Jeśli
będzie nas dopadał bez końca, to
zaczniemy mylić rzeczywistość z
Batlle Royale! Przed tymi
potworami wyczekujemy jednego  z
kilku ratunków - słoneczną pogodę,
wtedy będzie można wyjść na dwór
i bawić się z rówieśnikami. 
To nas uratuje przed wirtualnym
światem i komputerowymi
demonami.

Nadia

PRZEZIĘBIK to potwór, który
sprawia, że jestem
chora w bardzo ważnych dla mnie
momentach. Kiedy
jest zaplanowana w szkole
wycieczka albo jakaś zabawa,
to Przeziębik zaraża mnie katarem,
a termometr wskazuje gorączkę.
Kiedy mam zaplanowany występ,
na którym
mam śpiewać jakąś piosenkę, to on
rzuca chorobę na
moje gardło. Zaczynam wtedy
mocno kaszleć i tracę
głos. Po prostu jestem chora.
Bardzo nie lubię
Przeziębika.
Zauważyłam, że zwalczyć go
można ciepłą herbatą i
lekarstwami np. syropami i
tabletkami. Bardzo pomaga
też leżenie w łóżku i spanie, a to
akurat jest bardzo
przyjemne.

Lidka

TELEWIZJO OGLĄDAJNIK
 potwór ciągłego oglądania
telewizji. Jest starszym bratem
Gieromaniaka Ekranowego. Potwór
o zamiłowaniu do oglądania
telewizji. Atakuje, gdy oglądasz
telewizję, a gdy skończysz
powoduje, że chcesz więcej i
więcej. Atakuje zazwyczaj dzieci,
ale też dorosłych! Jest na niego
tylko jeden sposób, częste
przebywanie na dworze. On
nienawidzi świeżego powietrza.
Gdy wracasz po spacerze i nie
siadasz przed telewizorem, wynosi
się od razu.

Bruno 
.

.

.

ZAPOMINACZEK
On tylko czeka na to, aż wrócisz do
domu i wtedy uderza. Sprawia, że
robisz lekcje na ostatnią chwilę, nie
cierpi odrabiania lekcji od razu po
przyjściu do domu. Sposób
doskonały nie istnieje, najlepiej
zapisywać informacje na
karteczkach.

Maks

.

.

.
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LENIWIEC POTWORNY czyli
Potwór Lenistwa i Brudu.
Leniwiec tylko czeka i nasłuchuje,
aż mama poprosi cię o opróżnienie
zmywarki, wyniesienie śmieci czy
pomoc w sprzątaniu. Natychmiast
sprawia, że naczynia piętrzą się w
zlewie i na szafkach kuchennych,
śmieci wysypują się z kosza jak
lawa z wulkanu, a kurz i brud
ogarniają każdy zakamarek
twojego mieszkania. 
Leniwiec Potworny nie znosi
porządku i ładu. Jedynym
sposobem na niego jest
systematyczne sprzątanie z dnia
na dzień.

Lena

KRÓTKOWIDZ
BRUDNOOKULARNY- 

Masz wyjść na ważne
spotkanie, ale gdy zakładasz
okulary, widzisz tylko smugę
i ślad brudnych palców. Patrzysz
do szafki, a tam nie ma
żadnej chusteczki do okularów.
Próbujesz je wytrzeć
skrawkiem koszulki, ale efekt jest
jeszcze gorszy. To z
pewnością sprawka
KRÓTKOWIDZA. Jedynym
sposobem
na niego jest kupienie zapasu
chusteczek do okularów
lub jednorazowej chustki i etui na
okulary. Należy je tam
zawsze trzymać (jeśli nie są na
nosie).

Marysia

.

BEZSENNICA NOCNA
Gdy tylko położysz się spać, ta
potworzyca już czuwa pod Twoim
łóżkiem. To przez nią w
ogóle nie możesz zasnąć i cały
dzień w szkole lub w pracy
nie możesz się skoncentrować.
Sposobem na nią jest
wczesne pójśćie do łóżka. Nie
należy też czytać
strasznych książek na dobranoc
lub oglądać horrorów.

Marysia
.

SPRINTER ZASAPANY

Atakuje, gdy jesteś na treningu i
zaczynasz się męczyć. Czujesz,
że jesteś cały w pocie i trening trwa
w nieskończoność. Wydaje Ci się,
że trener wybiera najtrudniejsze
ćwiczenia. Sposobami, którymi
można pozbyć się potwora, są:
napicie się
wody,ochłonięcie,odpoczynek lub
wzięcie kilku głębokich wdechów.

Franek
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