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Dnia 11 listopada w całej Polsce obchodzimy  Święto
Niepodległości. Zostało ustanowione ono po to, aby
upamiętnić odzyskanie niepodległości przez Polskę w
1918r. Ten dzień jest dniem wolnym od pracy. Główne
obchody tej uroczystości odbywają się w Warszawie z
udziałem najwyższych władz państwowych. Tego dnia w
wielu miastach  odbywają się różne marsze ulicami , biegi
niepodległościowe np.w Warszawie oraz koncerty
patriotyczne .Nie odzyskaliśmy od razu niepodległości,
działo się to stopniowo. Ale trzeba pamiętać, że  Polska po
123 latach niewoli odzyskała niepodległość. /mb
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Maraton Pisania
Listów

Cześć, pewnego popołudnia wybrałam się do naszej pobliskiej biblioteki i wybrałam dwie
książki, które powinny zainteresować młodszego i starszego czytelnika. Pierwszą książką
jest powieść pt „ 13 powodów’’ Asher Jay. Opowiada ona o nastolatku, który wracając ze
szkoły, pod domem znajduje dziwną paczkę. W środku są  taśmy magnetofonowe nagrane
przez koleżankę, która dwa tygodnie temu popełniła samobójstwo. Z jakiego powodu
popełniła samobójstwo? Sami przeczytajcie… Druga książka, którą znalazłam nosi tytuł „
Pretty Little Liars - Kłamczuchy” Sary Shepard. Jeżeli zainteresuje Cię pierwszy tom, to na
pewno przeczytasz następne. Opowiadają one o historii pewnych przyjaciółek, które przed
zaginięciem jednej „ szkolnej gwiazdy” (Alison) zaczynają dostawać niepokojące SMS’y od
sekretnego „A” . Ktoś zna sekrety, które chciały pogrzebać wraz z pamięcią o Ali. Jak wiele
dziewczyny są w stanie poświęcić, by prawda nie wyszła na jaw? Sami przeczytajcie. Ja
serdecznie polecam również serial. Obsada, muzyka, daj ponieść się w sieć kłamstw.
/nk

Co w bibliotece?

Maraton Pisania Listów odbywa się co roku ( 1-
10.12.2017r.) w czasie,  kiedy przypada
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.  Akcja 
ma na celu zachęcić ludzi na całym świecie do
solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom
praw człowieka. Podczas Maratonu będziemy
pisać listy w sprawie obrońców i obrończyń praw
człowieka z 10 państw. To osoby, które
odważnie przeciwstawiają się łamaniu tych
praw. Maraton powstał w Polsce w 2001 roku z
inicjatywy Amnesty International i urósł do rangi
największego na świecie wydarzenia, w zeszłym
roku podjęto 4,6 mln akcji, w samej Polsce
zostało napisane ponad 356 000 listów, a w
kraju zaangażowało się blisko 100 000 osób. W
tym roku nasza szkoła również przystąpi do tego
maratonu. Zapraszamy!  /wk, os
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Premiery gier w listopadzie: Call of Duty:
WWII - Premira 3 listopada jest to odpowiedź
studia Sledgehammer Games. Na grę studia
Electronic Arts Battlefield 1, który wrócił do
czasów I wojny światowej. Call of Duty: WWII
ma powrócić do korzeni II wojny światowej.
Dostępne na PC, XONE, PS4. Horizon Zero
Dawn :The Frozen Wilds - Premiera 7
listopada jest to rozszerzenie podstawowej
gry Horizon Zero Dawn , która podbiła serce
graczy. Teraz bohaterka trafi do mroźnej
krainy w, których bedzie musiała się zmierzyć
poraz kaolejny z zwierzęcymi
robotami.Bedzie dostępna na PS4. NiOh - Był
dostępny od 7 lutego na PS4, lecz teraz 7
listopada będzie dostępna na PC. Jeżeli, ktoś
lubi japońskie gry odnajdzie się w niej.
Będziemy musieli stoczyć walki z demonami
jako wojownik z XVI w. Farming Simulator :
Nintendo Switch Edition - Premiera 7
listopada. Najpopularniejsza seria z
symulatorów farmy, teraz pojawi się na
konsoli Nintendo Switch. Need for Speed:
Payback - Premiera 10 listopada. Kolejna
odsłona popularnej gry wyścigowej.
Stworzona dzięki współprzy studia Ghost
Games z firmą Electronic Arts. Farming
Simulator 17: Platinum Edition - Premiera 14
listopada. Rozszerzenie do gry Farming
Simulator 17. Zostnie dodana mapa w
lokalizacji Ameryka Południowa, także
zostaną dodane nowe maszyny dzieki
spólpracą z takimi firmami jak CASE IH
Austoft, Stara, Doble TT i Bizon. Będzie 

nowy rodzaj rośliny do uprawy: trzcina cukrowa. Dostępne
na PC, XONE, PS4. Europa Universalis IV: Cradle of
Civilization - Premiera 16 listopada. Kolejne rozszerzenie
do gry Europa Universalis IV. Gra polega na dyplomacji i
zarządzaniu strategicznie swoim państwem. Dostępne na
PC. Star Wars: Battlefront II - Premiera 17 listopada. Po
nieudanej pierwszej wersji gry, która nie miała dobrej
mechaniki i posiadała pełno rozszerzeń, które miały na
celu okraść graczy z pieniędzy. Powstaje nowa
poprawiona gra w której, twórcy obiecują, że rozszerzenia
będą darmowe. Dostępne na PC, XONE, PS4. The Elder
Scrolls V: Skyrim - Gra, która na rynku pojawiła się aż 6 lat
temu mimo to jest bardzo popularna i rok temu
doczekaliśmy się poprawy grafiki, a 17 listopada wyjdzie
na konsole Nintendo Switch oraz na VR.
/mk

Nowe gry: jakie? kiedy? o czym?
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Choroba brudnych rąk
Dzisiaj opiszemy, czym jest wirus zapalenia
wątroby typu A, jakie są jego objawy i jak jej 
zapobiec. Na sam początek informacja o
objawach wirusowego zapalenia wątroby
typu A.
Objawy żółtaczki pokarmowej
• ból stawów
• ból gardła
• ból brzucha 
• nudności
• wymioty
• gorączka
• osłabienie 
• biegunka 
Wirus zapalenia wątroby typu A to choroba
brudnych rąk. Wystarczy zjeść zakażone
jedzenie lub wypić zakażoną wodę, aby się
zarazić.
Najskuteczniejszą ochroną przed tym
wirusem jest szczepienie ochronne. Ponadto
powinno się przestrzegać zasady higieny,
unikać niegotowanego mięsa, żywności
kupowanej na straganach, skorupiaków.
Najlepiej  jeśli będziemy pić wodę
przegotowaną lub wodę butelkową i chronili
jedzenie przed owadami.A przede wszystkim
myli ręce i owoce. /wk, os

Choroba brudnych rąk

.

W imieniu kółka fotograficznego
zapraszamy wszystkich na
wernisaż wystawy fotografii
"Drzewa", który odbędzie się 9
listopada (czwartek) 2017 r. o
godzinie 15:30 w Bibliotece
Publicznej. Wystawa jest częścią
Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej. Zdecydowanie
warto przyjść, bo fotografie są
naprawdę piękne! :) 
/is
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27 października, na obiekcie Krajna Arena, w
Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie
Krajeńskim odbyły się międzyszkolne zawody
siatkowe. 
W oby dwóch kategoriach-żeńskiej i męskiej,
drużyny wystawiły cztery szkoły.. Nasza
chłopięca ekipa składała się z dziesięciu
osób- Marcel Kubicki, Hubert Sudziński,
Bogusz Tłok, Krzysztof Klunder, Kuba
Nowak, Norbert Kosiur, Kamil Chajek, Stasiu
Lemański, Nikodem Ruchalski oraz Mateusz
Rogowski. Chłopacy pierwsze dwa spotkanie
wygrali pewnym stosunkiem 2:0 z ekipami z
Wałdowa oraz Lutowa. W ostatnim
pojedynku, po bardzo wyrównanym meczu
ulegli 1:2 "Trójce", zajmując końcowe, dobre
drugie miejsce. Warto dodać, że drużyna
chłopaków z jedynki składała się głównie z
uczniów młodszych od rywali. Natomiast
zespół dziewcząt naszej szkoły poradził sobie
jeszcze lepiej. Rozgromiły one wszystkie
napotkane drużyny stosunkiem 2:0, zajmując
ostatecznie pierwsze miejsce! Drużyna ta
wystąpiła w składzie: Małgorzata Lurka,
Dominika Werra, Ida Zalewska, Zuzia
Barabach, Julia Lutowska, Julia Grzeca,
Agniesza Jendrzyńska oraz Julia Lewińska. 
Wszystkim zawodnikom oraz wuefistom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. :)
/sl

Samorząd Uczniowski kontynuuje dalsze
realizowanie planu na rok szkolny 2017/2018.
W miesiącu listopadzie zaplanowanych jest
kilka wydarzeń. Pierwsze z nich i
najważniejsze, to część zaplanowanej
kampanii. Klasa siódma ma w tym miesiącu
za zadanie przygotować niewielki projekt,
dotyczący sportu oraz zdrowego trybu życia.
Na gazetce naszej szkoły zawisną plakaty itp
. Poza tym pod koniec listopada planowana
jest dyskoteka z okazji andrzejek,
organizowana przez klasę 2b. Zachęcamy do
zgłaszania swoich własnych pomysłów
związanych z planami samorządu, aby
wszystkim w naszej szkole żyło się jak
najlepiej. :) /sl

Zawody w siatkówkę - jak nam poszło?

.

Nowe rozporządzenia
samorządu

.
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