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MAMY POJEMNIK NA PLASTIKOWE NAKRĘTKI!
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W marcu
mieszkańcy Piły 
w facebookowym
głosowaniu 
wybrali pięć miejsc
na terenie miasta,
w których
rozstawione 
zostały pojemniki
na plastikowe
nakrętki.
Inicjatorem akcji 
i fundatorem
metalowych
pojemników

W naszej szkole 
od kilku lat
organizowane 
były cieszące się
dużym
zainteresowaniem
akcje charytatywne
polegające 
na zbieraniu
zakrętek. 
Nowy pojemnik
będzie okazją do
wznowienia
"Zakręconej akcji",

 której pomożemy
osobom
potrzebującym 
i również 
zadbamy 
o nasze
środowisko.
Pojemnik 
znajduje się 
przy bocznym
wejściu 
do szkoły. 

jest spółka 
Altvater Piła, 
która zajmuje się
odbiorem 
i zagospoda-
rowaniem
odpadów,
popularyzacją
wiedzy 
na temat 
segregacji
odpadów 
i ochrony
środowiska.

Samorząd
Uczniowski
zachęca wszystkich
uczniów do
zapełniania
okrągłej konstrukcji
kolorowymi,
plastikowymi
nakrętkami oraz 
do
rozpowszechniania
tej informacji na
terenie naszego
miasta.
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Zarażamy naszymi pasjami

Cześć wszystkim! 
Z tej strony Nadia i Liwia z 5a. Chciałybyśmy
opowiedzieć o sytuacji, która panowała przez 7
miesięcy w szkole.  Przez to, że nie mogliśmy się
spotykać i nie chodziliśmy na lekcje stacjonarne 
do szkoły, staraliśmy się inaczej organizować sobie
czas wolny. Z chęcią rozmawialiśmy po zajęciach 
i spędzamy ze sobą czas na odległość. 
Wiele osób tęskniło za wspólnym wychodzeniem 
na dwór oraz spotkaniami ze znajomymi, niektórzy
czuli się przez to samotni. Dlatego wraz z naszą klasą
postanowiliśmy robić prezentacje o naszych
zainteresowaniach. 

Na początek opowiemy o prezentacji Katarzyny i
Adriana o Anime:

Na lekcji wychowawczej przedstawili nam ich projekt,
był on świetnie wykonany i zawierał dużo informacji
na dany temat. Nasza klasa mogła się przez to dużo
o tym dowiedzieć, nie każdego to interesuje,
 lecz i tak wszyscy słuchali tego, co oni opowiadali. 

Temat pt. Gryzonie, wykonali  Krzysztof, Olga i Piotr:

W prezentacji było zawarte bardzo dużo informacji o
zwierzętach takich jak myszy, chomiki i świnki
morskie. Opisywali, to jak opiekować się takimi
gryzoniami, co jedzą i piją oraz jak się z nimi bawić.
Olga pokazała swoją świnkę morską – Joy, a Krzyś
chomika – Ząbka. Nie wszyscy mają takie zwierzęta,
lecz będą wiedzieli na przyszłość, jak się nimi
zajmować. 

Swoją prezentację o piłce nożnej przygotowali także
Filip oraz Wiktor:

Dzięki niej dowiedzieliśmy się między innymi, jak
powstał i skąd pochodzi ten sport, poznaliśmy też
dużo znanych piłkarzy. Filip nawet opowiedział o
swojej historii z piłką. Niektórzy z naszej klasy nie
fascynują się tym, lecz prezentacja była naprawdę
ciekawa. 

O grach komputerowych napisali Kasia i Maks :

Przedstawili różne ciekawe gry, zarówno dla
dziewczyn i chłopaków. Została bardzo dobrze
wykonana i zawarto w niej dużo informacji na temat
gier. Kasia opowiedziała o bezpieczeństwie
związanym z grami, gdyż kiedyś została okradziona 
z takiego konta. Wiemy już, że zawsze trzeba uważać
w sieci. 

Wszystkie prezentacje były naprawdę ciekawe.
Cieszymy się, że nasza klasa nawet w takiej sytuacji
potrafi się ze sobą integrować i razem tworzyć różne
rzeczy na odległość.

. .
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Pilskie lasy

Czy warto grać w gry
komputerowe?

Na gruntach Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Pile wyznaczono wiele pomników
przyrody – przeważają w tej grupie pojedyncze
drzewa – 362 szt. Są to lipy, dęby szypułkowe, buki,
sosny, jesiony, cisy, jałowce, jodły, modrzewie
i świerki. Zainwentaryzowano 74 grupy drzew i 3
aleje. Przeważają w nich buki, dęby, wiązy, lipy,
jesiony, świerki, sosny i cisy.
Ciekawostką przyrodniczą jest 12 głazów
narzutowych uznanych za pomniki przyrody, np.:
„Zaklęta Karczma", „Zaczarowana Karoca".
W pilskich lasach występuje ok. 280 gatunków
zwierząt objętych ochroną prawną (najwięcej
ptaków). Dlatego powołano 6 obszarów specjalnej
ochrony ptaków NATURA 2000.
Gatunki chronione to m.in. bielik, kania ruda,
kania czarna, orlik krzykliwy, puchacz, bocian
czarny, rybołów.

Wojtek

Granie w gry komputerowe jest teraz częścią życia
prawie każdego nastolatka oraz niektórych
dorosłych. Według mnie warto grać w gry
komputerowe.
Rozwijają w różnych dziedzinach.Niektóre są mniej 
a drugie bardziej strategiczne czy logiczne. Gry te
pomagają w szlifowaniu języka, przykładem jest
np. CS:GO czy Minecraft. Są również idealne do
ćwiczenia umiejętności skupienia się.
Dużo gier również wymaga od nas pracy w grupie, 
na przykład Leauge of Legends czy Counter Strike. 
Podczas meczu musimy się komunikować w
zazwyczaj języku angielskim, aby wygrać lub coś
osiągnąć.
Gry mogą również odstresowywać. Można również
wyładowywać na nich emocje. Granie to bardzo 

dobry sposób na  zrelaksowanie się, najczęściej
wybierane do tego gry są zazwyczaj przygodówkami.
Reasumując, granie w gry ma dużo plusów jak i
minusów, jest to jednak czynność, która
rozwija czy pozwala wyładować swoje emocje.
Myślę, że warto grać w gry komputerowe, ponieważ
może z tego wyniknąć wiele dobrego, ale nie
zapominajmy o zagrożeniach.

Staś

. .
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Plusy i minusy posiadania zwierząt

W dzisiejszych czasach wiele osób decyduje się 
na posiadanie zwierząt. Głównie wybieramy psy, 
koty 
lub małe gryzonie na przykład chomiki lub króliki. 
Jest zarówno wiele zalet jak i wad posiadania
czworonożnych przyjaciół.
Bycie właścicielem zwierzęcia daje nam poczucie
braku samotności. Zwierzątko staje się naszym
wiernym przyjacielem, ponieważ zawsze możemy
liczyć na jego wierność i lojalność, szczególnie psią.
Poza tym kontakt ze zwierzęciem ma właściwości
lecznicze. Jest wiele terapii i rehabilitacji osób
chorych i samotnych takich jak na
przykład dogoterapia czy hipoterapia. 
Ale zwierzątko wymusza też na nas aktywność
fizyczną, nie możemy zapominać o spacerach 
czy po prostu pieszczotach i czasie poświęconym
naszemu przyjacielowi.
Jednakże jest też wiele wad posiadania zwierzęcia
szczególnie podczas wakacji i podróży. 
Planując jakikolwiek wyjazd, musimy liczyć się 
z zapewnieniem opieki dla naszego pupila. 
Musimy też zdawać sobie sprawę z tego, 
że nawet najbardziej ułożone zwierzę może zrobić
bałagan lub zniszczyć coś wartościowego. 
Co więcej, comiesięczne koszty są wysokie na
przykład zakup karmy czy wizyty u weterynarza.
Podsumowując, posiadanie zwierzątka niesie 
ze sobą zarówno wady jak i zalety. 
Dla mnie jednak zalet jest o wiele więcej 
i uważam, że każde zwierzątko małe
 czy duże daje nam poczucie szczęścia.
 

Max

.
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