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Wspieramy wyposażenie oratorium w Sierra Leone
Kolejny raz uczniowie ze Szkolnego Koła Misyjnego pod opieką pani Elżbiety Martki
postanowili weseprzeć swoich rówieśników z Afryki. 

Tuż przed
Wielkanocą wypiekli
i ozdobili pierniczki
w kształcie
króliczków,
kurczaczków i
jajek. Podczas
wiekanocnego
kiermaszu, który
cieszył się ogromną
popularnością,
zebrano 956, 70
złotych. 

Datki zostaną
przekazane 
Salezjanom z Sierra
Leone, którzy
prowadzą oratorium
dla dzieci i
młodzieży
w miejscowości
Freetown. 
Jest to jedyne
miejsce, gdzie
zaniedbana
emocjonalnie
młodzież może
spędzić czas 

wolny po szkole,
zamiast chodzić po
ulicach.
Niestety, budynek
oratorium 
wymaga remontu.
Brakuje pomocy
naukowych,
przyborów
szkolnych, sprzętu
sportowego.
Sierra Leone jest
jednym z
najbiedniejszych
krajów na świecie.

Trzynaście lat
wojny i epidemia
eboli pozostawiły
wielkie
spustoszenie wśród
społeczeństwa. 
Misjonarze z
Freetown dokładają
wszelkich starań,
aby podnieść na
duchu społeczeństwo
i zaszczepić w nich
nadzieję na lepsze
jutro. 

Poprzez sport,
naukę,  rekreację,
katechezę oraz
codzienny posiłek
wspierają młodzież.
Oratorium
salezjańskie służy
również jako
miejsce szkoleń,
miejsce spotkań z
animatorami oraz
pedagogami.
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"MÓJ ULUBIONY
WIERSZ"

Moje wymarzone
 zwierzę

 25 marca 2019
r. w naszej
szkole odbył się
szkolny etap
konkursu
recytatorskiego
„Mój ulubiony
wiersz” w
poziomie klas 4-
6. Do zmagań
szkolnych 
zgłosiło się 10
osób z klas 4. i
5., zabrakło
reprezentantów
klas 6.
Jury
postanowiło
nagrodzić i

Zwycięzcy
etapu szkolnego
będą
reprezentowali
naszą szkołę 13
kwietnia 2019r.
podczas
Powiatowego
Konkursu
Recytatorskiego
„Mój ulubiony
wiersz”
organizowa-
nego przez
Młodzieżowy
Dom Kultury w
Pile.

wyróżnić
następujących
recytatorów.
I m. - Zuzanna
Bujacz  5e i
Zuzanna
Kassner 5 h,
II m. - Hanna
Grzeszczak 4e,
III m. - Martyna
Chwojnicka 5h.
Wyróżnienia:
Luise Chabas,
Julia Wiatr,
Maja Król,
Dominik
Staniek.

.

Moim
wymarzonym
zwierzęciem
jest kot
brytyjski.
Zainteresował
mnie jego
charakter.
  Najczęściej
ma miękką i
szarą sierść
średniej
długości. 
Posiada
brązowe oczy.
Zazwyczaj żywi
się tym co inne
koty, 
czyli kocią
karmą, w której
jest dużo
witamin. Jakbym
posiadała kota
brytyjskiego,

dawałabym mu
dużo wody i
jedzenia,
ponieważ tego
najbardziej
potrzebuje.
Trzeba również
się z nim bawić
i sprzątać po
nim kuwetę.
  Moje
wymarzone
zwierzę jest
bardzo
spokojne,
niewymaga-
jące, odważne,
niekonfliktowe, bo
może mieszkać
z innymi
zwierzętami. 

Jest
inteligentny,
ponieważ łatwo
go nauczyć
różnych
sztuczek, ale
jest leniwy.
Bardzo lubi
bliski kontakt z 
właścicielem.
  Moim zdaniem
kot brytyjski jest
bardzo
przyjazny dla
ludzi i zwierząt.
Bardzo
chciałabym
mieć takiego
kociego
przyjaciela.

Kinga

int.

KS

.
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Dbajmy o środowisko

Dobrze Cię widzieć

w piecach,
spalin
samochodo-
wych czy
zakładów 
przemysłowych.
Aby chronić
nasze
płuca, istotne
jest zakładanie 

filtrów na
kominy oraz
zamiana jazdy
samochodem
na rower czy
komunikację
miejską.

  Jeśli chcesz,
aby przyroda
była naszym
najlepszym
przyjacielem,
dbajmy o nią!

Agata
Drodzy 
uczniowie!
 
Chciałabym
przedstawić
Wam moje
spostrzeżenia
związane z
ochroną
środowiska.
Jest to ważny
temat, gdyż nie
wielu z nas
zdaje sobie
sprawę z tego,
 jak bardzo
niszczymy
nasza planetę. 

By zapobiec
temu, nie
wyrzucajmy
odpadów do
lasu,
segregujmy
śmieci.
Plastikowa
butelka rozkłada
się ponad 100
lat.
Czy niełatwiej
jest wrzucić ją
do pobliskiego
śmietnika?
Czy warto
zbijać zwierzęta
i wycinać lasy, 

aby powstał
kolejny
supermarket ?
W miastach
dużym
problemem jest
smog, który
staje się
poważnym
zagrożeniem
dla naszego
życia. Smog
składa się
głównie z pyłów
i gazów
pochodzących
ze spalania
węgla 

.

„Dobrze cię
widzieć” to
ogólnopolska
kampania
społeczna –
realizowana
w ramach
projektu
„Bezpieczna
droga” – której
celem jest
poprawa
bezpieczeństwa
niechronionych 
uczestników
ruchu
drogowego, 

w szczególności
dzieci
i młodzieży.
W marcu 
wszyscy
uczniowie
naszej szkoły
otrzymali
kamizelki
odblaskowe. 
Kampania
"Dobrze Cię
widzieć"
współfinanso-
wana jest 

.

przez 
Fundusz
Sprawiedli-
wości, którego
dysponentem
jest Minister
Sprawiedliwości,
a funkcję jej
ambasadora
pełni popularny
aktor - Cezary
Pazura.

Oliwia

.

O&A
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wcale nie
polepszyło
świata, a
jedynie go
odchudziło. Z
resztą tak było
w komiksach.
Tytan cofnął się
w czasie i zabił
samego siebie, 

Thanos, szykuj się na oklep!
Do premiery Avengers: Endgame zostało mniej niż miesiąc, a ja w tym artykule chciałbym przytoczyć
parę teorii dotyczących tego, w jaki sposób Mściciele pokonają szalonego tytana, jakim jest Thanos.

1.Ant Man
wejdzie gdzieś
Thanosowi…
Tak, ta teoria
mówi o tym, że
nasz śmieszek
Ant Man [Scott
Lang] wejdzie w
jakiś otwór
cielesny
Thanosa, a
następnie
powiększy się i
rozerwie go na
pół. Teoria
szalona i nieco
kontrowersyjna,
ale pamiętajmy,
że
najprawdopodobniej
została ona
stworzona dla
śmiechu.
Logicznie
myśląc, miałoby
to sens, no, ale
byłoby to dla
fana Marvela
mało
satysfakcjonujące
zakończenie.

2.Avengers
cofną się w
czasie
Ok, pora na
bardziej 

poważną teorię!
Pstryknięcie
tytana
spowodowało,
że 50% całego
kosmosu
wyparowało
i było to
tragiczne w
skutkach-
każdy stracił
kogoś bliskiego
i tak dalej-
mroczne
klimaty,
depresja, wielki
smutek
no, ale tak nie
może być!
Oryginalna 6
Avengers [Iron
Man, Cap, Hulk,
Czarna Wdowa,
Thor, Hawkeye]
musi jakoś
pokonać kolegę
z
cukiereczkami
na rękawicy i
przywrócić
wszystko do
porządku!
 Myślę, że to
będzie tak-
Herosi cofną się
w czasie

 i zmienią
przeszłość,
przez co
Thanos nigdy
nie znajdzie
kamieni
nieskończono-
ści.

3.Thanos
zmądrzeje
To teoria
mówiąca
bezpośrednio o
tym szaleńcu,
co ma imię jak
jakiś grecki
atleta czy ktoś
tam.
Jak wiemy
Thanos ma już
wszystkie
kamyczki, które
dają mu
nieskończone
moce i inne. Ale
może w
końcu zobaczy,
co sprawiło jego
pstryknięcie?
Może jeszcze
zdąży ogarnąć,
że to co zrobił, 

żeby nie doszło
do niczego
złego. A może
to zrobić, bo ma
kamień czasu.
Ale kto wie, on
jest nieprze-
widywalny!

To teorie, które
poniekąd
wymyśliłem
sam, a
poniekąd cała
społeczność
Marvela.
Dodam, że
teorie bazują na
przeciekach.

Kajtek

.
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