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Książki na święta

Tenisowi mistrzowie

Brak zadań domowych - w
końcu!

Dokąd poszli absolwenci
Jedynki?

Dnia 9 listopada 2017 r. odbyła się po raz trzeci wystawa zdjęć
uczniów z naszej szkoły.  Tym razem oglądaliśmy fotografie uczniów
klasy II a gimnazjum: Julii Ringwelskiej, Magdaleny Borowicz, Wiktorii
Kołaty, Weroniki Panuś, Igora Siekierki i Janka Kubika. Wernisaż
wystawy pt. ,,Drzewa" odbył się w Bibliotece Publicznej
im.J.Iwaszkiewicz w Sępólnie Krajeńskim z okazji Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej. Każde zdjęcie miało swój własny urok. Wszyscy
fotografowie otrzymali z rąk Pani dyrektor biblioteki ramkę na zdjęcie.
Na tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć rodziców młodych
adeptów fotografii. W imieniu całej grupy fotografów chciałabym
złożyć wielkie podziękowania Pani Jolancie Orzłowskiej, która jest
opiekunem kółka fotograficznego w naszej szkole. Również składamy 
wielkie podziękowania Paniom z biblioteki publicznej, za piękne
przygotowanie i oprawienie zdjęć. /mb

Drzewa w obiektywie naszych uczniów

A w numerze:

Jak spędza się święta za
granicą?
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Jak inni spędzają
święta?

Heroes of Might and Magic III - fajna gra
na zimowe wieczory

Chyba każdy z Was wie, jakie tradycje obchodzimy na święta
Bożego Narodzenia w naszym kraju. Nie każdy wie jakie
tradycje są w innych krajach. Tego dowiecie się w tym
artykule.
Chyba najbardziej zdziwiła nas japońska tradycja.
Dowiedzieliśmy się, że w Japonii na święta Bożego
Narodzenia prawie każdy idzie na obiad do KFC, by zjeść
tradycyjny świąteczny kubełek kurczaka. Zdziwiło nas też to,
że w Caracas są zamykane ulice i ludzie nie jeżdżą autem do
kościoła tylko na rolkach. Na Ukrainie na choince możemy
spotkać sztuczne pajęczyny i pająki, które wieszane są
zamiast bombek. A jak się stroi choinkę w Niemczech? W
Niemczech choinkę stroją bombki w kształcie kiszonych
ogórków. W Portugalii podobnie jak w Polsce zostawia się
wolne miejsce. Z tą różnicą, że w Portugalii zostawia się to
miejsce dla osoby zmarłej, w Polsce dla wędrownika. We
Włoszech to wiedźma roznosi prezenty dzieciom a w Austrii
niegrzeczne dzieci są straszone Krampusem, czyli
świątecznym demonem.
Według nas to najciekawsze świąteczne tradycje w innych
krajach ;) /os, wk

Heroes 3 - jest to gra, która pojawiła się już w
1999 roku. Strategiczna gra turowa doczekała
się wersji HD w 2015 roku. Co roku są
rozgrywane turnieje, w których można
wygrać nagrody pieniężne czy nowy sprzęt
komputerowy.  Włączając grę, spotkamy się
ze zróżnicowanymi rasami i mapami. W grze
chodzi głównie o rozwijanie swojego miasta
oraz armii, którą stoczymy ostateczną bitwę.
Przejmujemy nowe kopalnie oraz koszary
bronione przez stwory . Walka toczy się na
kwadratowym polu, po którym poruszamy się
jednostkami czy rzucamy czary lub
prowadzimy ostrzał. Pola bitwy różnią się
obiektami np. kamieniem czy połamanym
drzewem, co utrudnia ostrzał wroga oraz
zmniejsza pole ruchu naszej jednostki .
Będziemy tworzyć coraz większą ilość
bohaterów, którzy podczas bitwy używają
czarów. Dowodzą oni całą armią. Każda rasa
posiada 7 typów jednostek, które będziemy
rekrutować poprzez rozbudowę naszych
zamków, gdzie odblokujemy opcje rekrutacji
coraz silniejszych oddziałów. Poruszamy się
po dużej mapie, na której zbieramy złoto czy
inne surowce. Życzę dobrej zabawy. /mk         

Święta Wiktoria Kołata
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Absolwenci naszej szkoły - dokąd poszli?

Dzisiaj poruszę temat  tylko częściowo związany z naszą szkołą, ale na pewno godny uwagi. Otóż
przeprowadziłem 2 wywiady z byłymi uczennicami naszej szkoły,a dokładnie z Aleksandrą Figat
oraz Nadią Strawą. Temat ten jest bardzo ważny nie tylko dla uczniów obecnej 3 klasy gimnazjum,
ale także dla wszystkich uczniów. A tematem tych wywiadów jest.... przekonajcie się sami!
Na początku rozmawiam  z Nadią:
MJ: Do jakiej szkoły poszłaś i dlaczego?
Nadia S.: Poszłam Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie
Krajeńskim. Wybrałam tę szkołę przede wszystkim z powodu bliskiej odległości. Na początku
miałam udać się do Chojnic, ale stwierdziłam, że codzienne dojazdy i dużo wcześniejsze
wstawanie nie jest dla mnie.
MJ: Co jest największym minusem w chodzeniu do szkoły, którą wybrałaś?
NS :Największym minusem jest to, że nie mam przy sobie swoich przyjaciółek, które poszły do
innych szkół. Mam nowych znajomych, ale nie ma dnia, w którym nie pomyślałabym o
dziewczynach i o tym, że jeszcze rok temu codzienne się widywałyśmy, byłyśmy bardzo blisko ze
sobą, bo jednak spędziłyśmy razem nawet 9 lat, więc ta rozłąka jest jeszcze cięższa.
MJ: Jakie są plusy twojej szkoły?
NS: Plusami, tak jak wspomniałam wcześniej jest to, że nie muszę wcześniej wstawać, jestem w
domu wcześniej i przede wszystkim mieszkam w domu, bo osobiście nie wyobrażam sobie siebie
mieszkającej w bursie. Uważam, że na "wyprowadzkę" przyjdzie czas. Do plusów mogę jeszcze
zaliczyć nauczycieli, ale tak jak wszędzie, nie wszyscy są idealni. W liceum jest fajne też to, że
mamy więcej "wolności" niż w gimnazjum, możemy wyjść do sklepu obok na przykład po pączki,
albo używać telefonu na przerwach, ale wydaje mi się, że wynika to głównie z tego, że chodząc do
liceum stajemy się młodymi dorosłymi, przez to jesteśmy też inaczej traktowani.
MJ: Co sprawia ci największą trudność w nowej szkole?
NS: Jeśli chodzi o przedmioty to u mnie największą trudnością jest matematyka, z innymi
przedmiotami nie mam problemu. Mam też problem z przestawieniem się na kompletnie inny tryb i
na innych nauczycieli, muszę po prostu poznać ich sposób prowadzenia lekcji.
MJ: .Czym się kierować w wybieraniu szkoły średniej?
NS: Uważam, że przede wszystkim powinniśmy kierować się zainteresowaniami oraz tym, co
chcemy robić w przyszłości. W moim przypadku było trochę inaczej, ponieważ do teraz nie mam
pomysłu na siebie, więc gdybym poszła do szkoły w  Chojnicach  na konkretny profil i
stwierdziłbym, że to jednak nie to, ciężko byłoby to później wszystko odkręcić. Ale nie żałuję, że
wybrałam LO w Sępólnie. Nasłuchałam się wielu opinii na temat tej szkoły, tych dobrych i tych
złych, lecz ja uważam, że to jak napiszę maturę, zależy głównie ode mnie.
MJ: Bardzo Ci dziękuję  za rozmowę.
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Ola o nowej szkole - c.d.wywiadu

A później porozmawiałem z  Olą:
MJ: Do jakiej szkoły poszłaś i dlaczego?
Ola F.:Poszłam do Technikum w Chojnicach, kierunek: technik logistyk, profil: wojskowy. Wybrałam tą szkołę ze względu na zawód. Jest to na pewno
potrzebny zawód, a i wbrew pozorom prac, jakie można wykonywać dzięki temu zawodowi, jest MNÓSTWO. Myślę, że się do tego zawodu nadaję :>
MJ: Co negatywnego w swojej szkole  widzisz?
OF:.Największym minusem w mojej szkole jest fakt, iż to stosunkowo młoda szkoła (chojnicki oddział ma dopiero 4 lata), a od tego roku siedziba szkoły
została przeniesiona. Skutki tego są takie, że przyszłam do szkoły, w której są jedynie ławki. Wiadomo z biegiem czasu przybywa kolejnych elementów
wyposażenia, ale przez pierwsze dni na próżno było szukać śmietników, albo chociażby godeł na ścianach. Do teraz ściany są białe, zupełnie puste, o
tablicach multimedialnych nie ma mowy, a automat z jedzeniem pojawi się na  przestrzeni kilku  tygodni. Ale da się przetrwać.
MJ: A co pozytywnego widzisz w nowej szkole?
OF:. Moja szkoła jest blisko centrum, toteż z przystanku idę 5 minut i jestem na miejscu. Personel uczy świetnie, zawsze można o coś zapytać. Z panem
dyrektorem rozmawia się też świetnie, bardzo chętnie przyjmuje nasze propozycje i dostosowuje się w miarę możliwości do naszych sugestii. Stale
organizowane są jakieś wyjazdy albo spotkania, albo tematycznie pod służby mundurowe, albo integrująco - zapoznawcze jak dla pierwszaków. Atmosfera
jest bardzo miła.  Mamy dużo luzu. Chodzimy na zakupy w razie potrzeby, jest dużo lekcji "gadanych", a niektórzy nauczyciele- głównie przedmiotów
zawodowych- puszczają nas 15-20 min przed dzwonkiem. Jesteśmy traktowani po prostu z zaufaniem. No i oczywiście wielkim plusem jest to, że zamiast
biegać ileś tam km na wf mamy w programie 2 h siłowni (mamy w szkole) i 2 h strzelnicy w tygodniu. Samo  dojeżdżanie jest SUPER. Śniadanie się zje, na
kartkówkę nauczy, lekcje odrobi i na wszystko jest czas. Jak narazie nie wyobrażam sobie nie mieć tej godziny dziennie na zajęcie się sobą w autobusie.
MJ: A co sprawia ci największą trudność?
OF:. Największą trudność w nowej szkole sprawia mi hmm... może siłownia? Wf w "Jedynce" to do tego pikuś. Na klasy mumdurowe jest trochę większy
nacisk, jeśli chodzi o ćwiczenia. To co robimy, robimy do maximum. Dość duży problem mam też chemią. I o ile lubię ten przedmiot i nie idzie mi źle, o tyle
pani od chemii jest niezwykle specyficzna.Ponadto moja klasa ma straszny konflikt z księdzem. Mam wrażenie, że jest odrobinę niekompetentny i po prostu
zbyt otwarcie narzuca swoje poglądy. Ale mimo tych  malutkich minusików idzie mi naprawdę dobrze i nie mam większych problemów z niczym.
MJ: Co poradzisz przyszłym absolwentom?
OF: Przy wyborze szkoły trzeba kierować się:
-tym co mniej więcej chcesz robić. Nie chodzi tu o konretne sprecyzowanie, ale na pewno już wiecie, w którą strone ciągnie was bardziej,
- tym czy chcesz dojeżdżać czy nie. Wiem, że dla niektórych to duży problem,
- trzeba przemyśleć swoją decyzję i dużo szukać informacji. O niektórych technikach w Chojnicach dowiedziałam się dopiero kiedy zaczęłam jeździć do
mundurówki. A profile mieli całkiem interesujące,
- na pewno nie wybierać szkoły, bo kolega tam idzie.. O ile licea nie dają zawodu, o tyle w technikum od początku roku ma się przedmioty zawodowe. Nie są
łatwe, więc trzeba wiedzieć, co się chce w życiu robić, inaczej  przeżyjesz 4 lata męki i uczenia się czegoś, czego nawet nie będziesz chciał umieć.
No i przede wszystkim: Nie wybierać szkoły mundurowej tylko dla munduru. Jeżeli chce się pracować w służbach to w porządku, ale w momencie, kiedy
wybierasz szkołę tylko po to, żeby wyglądać ładnie w mundurze, to będzie porażka.  Trzeba mieć świadomość, że oprócz całkowicie podstawowego
przygotowania teoretycznego i odrobinę lepszej kondycji nie ma się nic. No i jeszcze umie się lepiej strzelać.. Ja wybrałam mundur, ale wiem, że jest to
jedynie ciekawe urozmaicenie do uczenia się w wybranym zawodzie.
MJ: Dziękuję za rozmowę. A przyszłym absolwentom oddaję pod rozwagę słowa moich rozmówczyń. /mj

.

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia, życzymy
wszystkim Czytelnikom mile
spędzonego czasu z rodziną,
bogatego Mikołaja i świetnej
zabawy! :) /is

.
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Książki na święta

Cześć, już niedługo święta. Przychodzę do Was z propozycją dwóch
ciekawych książek. Pierwsza książka nosi tytuł „ Świąteczne marzenia”
Amandy Prowse. Jest ona ciepłą i poruszającą opowieścią o miłości,
która została przedstawiona w klimacie Nowego Jorku. Interesują Cię
klimaty Stanów Zjednoczonych, a może jesteś wrażliwą osobą, która
zainteresuje się wątkiem miłosnym? Sam przeczytaj… Druga książka to
„ Magiczny wieczór” Agnieszki Krawczyk. Opowiada ona o
przygotowaniach do świąt oraz do ślubu jednej z trzech sióstr
Niemirskich. Nadchodzi magiczny wieczór, który przyniesie ukojenie, a
w niektóre serca wleje spokój i pewność, że nigdy nie jest za późno, by
zawalczyć o szczęście. Serdecznie polecam!
/nk
post scriptum: Ruszyła platforma cyfrowa z bazą lektur , warto tam zajrzeć:   lektury.gov.pl

. .. .
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Zadania domowe - a komu
to potrzebne?

Tenisowi mistrzowie - to nasi znajomi!

Dnia 5 listopada na sali sportowej Olimpii w
Grudziądzu odbył  się drugi wojewódzki
turniej kwalifikacyjny kadetów i kadetek w
tenisie stołowym. Udział w tych zawodach
wzięło dwóch uczniów z naszej szkoły,
reprezentując tym samym  MLKS Krajnę
Sępólno Krajeńskie- Klara Lemańska i Stasiu
Lemański. Głównym celem obu zawodników
był awans na Grand Prix Polski kadetów i
kadetek. Aby udało się obaj  musieli zająć
miejsce w pierwszej dwójce całego turnieju.
Zarówno Klara, jak i Stasiu dość pewnie
przeszli przez pierwsze rundy turnieju. W
półfinale, czyli spotkaniu decydującym o
awansie na Mistrzostwa, Stasiu zagrał z
zawodnikiem z Bydgoszczy, a Klara z
zawodniczką z Chełmna. Obaj bardzo pewnie
wygrali swoje pojedynki, (3:0, 3:1)
zdobywając tym samym awans na turniej
ogólnopolski, który odbędzie się pod koniec
listopada w Wałbrzychu. Nadszedł czas na
finał i tam nasi również nie zawiedli. Stasiu po
emocjonującym i efektownym pojedynku
zwyciężył 3:2 z zawodnikiem z Grudziądza.
Klara niestety uległa rywalce 1:3. Warto
jednak dodać, że nasza zawodniczka mierzyła
się z dziewczynami nawet o 3 lata starszymi,
dlatego drugie miejsce jest dla niej ogromnym
sukcesem. /sl

MIESIĄC BEZ ZADAŃ DOMOWYCH!
Takiego newsa mamy dla naszych Czytelników. Cieszycie się
na pewno, a my razem z Wami. Więcej luzu, będzie można
złapać oddech.Ale czy na pewno? Czy to przypadkiem nie jest
pokazanie nam, że to my jesteśmy odpowiedzialni za siebie i
swoje oceny? Bo po co są zadania domowe? Po to, aby
powtórzyć materiał, przekonać siebie czego nie umiemy czy
nie rozumiemy, co trzeba jeszcze poćwiczyć, poprawić. A i
nauczyciel dowiaduje się, w jakim stopniu mamy opanowaną
daną umiejętność czy wiedzę. A teraz co? Nie ma zadań
domowych. Nikt nam nie będzie mówił, że trzeba coś
przećwiczyć, utrwalić. Nikt nas do tego nie będzie zmuszał. I
co, tak sobie to odpuścimy? Luzik? A co z naszą wiedzą,
ocenami? Kochani, nie ma zadań, ale  bądźmy odpowiedzialni
i przygotowujmy się do lekcji. Sami przećwiczmy zadania z
chemii czy matematyki. Powtórzmy te nieszczęsne części
zdania czy daty rozbioru Polski. Umówmy się z kolegą czy
koleżanką, którzy nam wytłumaczą to,czego nie rozumiemy.
Wykorzystajmy ten czas jak najlepiej. Czujmy się
odpowiedzialni za swoje oceny i siebie! /red
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	Dzisiaj poruszę temat  tylko częściowo związany z naszą szkołą, ale na pewno godny uwagi. Otóż przeprowadziłem 2 wywiady z byłymi uczennicami naszej szkoły,a dokładnie z Aleksandrą Figat oraz Nadią Strawą. Temat ten jest bardzo ważny nie tylko dla uczniów obecnej 3 klasy gimnazjum, ale także dla wszystkich uczniów. A tematem tych wywiadów jest.... przekonajcie się sami! Na początku rozmawiam  z Nadią: MJ: Do jakiej szkoły poszłaś i dlaczego? Nadia S.: Poszłam Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim. Wybrałam tę szkołę przede wszystkim z powodu bliskiej odległości. Na początku miałam udać się do Chojnic, ale stwierdziłam, że codzienne dojazdy i dużo wcześniejsze wstawanie nie jest dla mnie. MJ: Co jest największym minusem w chodzeniu do szkoły, którą wybrałaś? NS :Największym minusem jest to, że nie mam przy sobie swoich przyjaciółek, które poszły do innych szkół. Mam nowych znajomych, ale nie ma dnia, w którym nie pomyślałabym o dziewczynach i o tym, że jeszcze rok temu codzienne się widywałyśmy, byłyśmy bardzo blisko ze sobą, bo jednak spędziłyśmy razem nawet 9 lat, więc ta rozłąka jest jeszcze cięższa. MJ: Jakie są plusy twojej szkoły? NS: Plusami, tak jak wspomniałam wcześniej jest to, że nie muszę wcześniej wstawać, jestem w domu wcześniej i przede wszystkim mieszkam w domu, bo osobiście nie wyobrażam sobie siebie mieszkającej w bursie. Uważam, że na "wyprowadzkę" przyjdzie czas. Do plusów mogę jeszcze zaliczyć nauczycieli, ale tak jak wszędzie, nie wszyscy są idealni. W liceum jest fajne też to, że mamy więcej "wolności" niż w gimnazjum, możemy wyjść do sklepu obok na przykład po pączki, albo używać telefonu na przerwach, ale wydaje mi się, że wynika to głównie z tego, że chodząc do liceum stajemy się młodymi dorosłymi, przez to jesteśmy też inaczej traktowani. MJ: Co sprawia ci największą trudność w nowej szkole? NS: Jeśli chodzi o przedmioty to u mnie największą trudnością jest matematyka, z innymi przedmiotami nie mam problemu. Mam też problem z przestawieniem się na kompletnie inny tryb i na innych nauczycieli, muszę po prostu poznać ich sposób prowadzenia lekcji. MJ: .Czym się kierować w wybieraniu szkoły średniej? NS: Uważam, że przede wszystkim powinniśmy kierować się zainteresowaniami oraz tym, co chcemy robić w przyszłości. W moim przypadku było trochę inaczej, ponieważ do teraz nie mam pomysłu na siebie, więc gdybym poszła do szkoły w  Chojnicach  na konkretny profil i stwierdziłbym, że to jednak nie to, ciężko byłoby to później wszystko odkręcić. Ale nie żałuję, że wybrałam LO w Sępólnie. Nasłuchałam się wielu opinii na temat tej szkoły, tych dobrych i tych złych, lecz ja uważam, że to jak napiszę maturę, zależy głównie ode mnie. MJ: Bardzo Ci dziękuję  za rozmowę.

	Ola o nowej szkole - c.d.wywiadu
	Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzymy wszystkim Czytelnikom mile spędzonego czasu z rodziną, bogatego Mikołaja i świetnej zabawy! :) /is
	Książki na święta
	Cześć, już niedługo święta. Przychodzę do Was z propozycją dwóch ciekawych książek. Pierwsza książka nosi tytuł „ Świąteczne marzenia” Amandy Prowse. Jest ona ciepłą i poruszającą opowieścią o miłości, która została przedstawiona w klimacie Nowego Jorku. Interesują Cię klimaty Stanów Zjednoczonych, a może jesteś wrażliwą osobą, która zainteresuje się wątkiem miłosnym? Sam przeczytaj… Druga książka to „ Magiczny wieczór” Agnieszki Krawczyk. Opowiada ona o przygotowaniach do świąt oraz do ślubu jednej z trzech sióstr Niemirskich. Nadchodzi magiczny wieczór, który przyniesie ukojenie, a w niektóre serca wleje spokój i pewność, że nigdy nie jest za późno, by zawalczyć o szczęście. Serdecznie polecam! /nk
	Tenisowi mistrzowie - to nasi znajomi!
	Dnia 5 listopada na sali sportowej Olimpii w Grudziądzu odbył  się drugi wojewódzki turniej kwalifikacyjny kadetów i kadetek w tenisie stołowym. Udział w tych zawodach wzięło dwóch uczniów z naszej szkoły, reprezentując tym samym  MLKS Krajnę Sępólno Krajeńskie- Klara Lemańska i Stasiu Lemański. Głównym celem obu zawodników był awans na Grand Prix Polski kadetów i kadetek. Aby udało się obaj  musieli zająć miejsce w pierwszej dwójce całego turnieju. Zarówno Klara, jak i Stasiu dość pewnie przeszli przez pierwsze rundy turnieju. W półfinale, czyli spotkaniu decydującym o awansie na Mistrzostwa, Stasiu zagrał z zawodnikiem z Bydgoszczy, a Klara z zawodniczką z Chełmna. Obaj bardzo pewnie wygrali swoje pojedynki, (3:0, 3:1) zdobywając tym samym awans na turniej ogólnopolski, który odbędzie się pod koniec listopada w Wałbrzychu. Nadszedł czas na finał i tam nasi również nie zawiedli. Stasiu po emocjonującym i efektownym pojedynku zwyciężył 3:2 z zawodnikiem z Grudziądza. Klara niestety uległa rywalce 1:3. Warto jednak dodać, że nasza zawodniczka mierzyła się z dziewczynami nawet o 3 lata starszymi, dlatego drugie miejsce jest dla niej ogromnym sukcesem. /sl
	Zadania domowe - a komu to potrzebne?
	MIESIĄC BEZ ZADAŃ DOMOWYCH! Takiego newsa mamy dla naszych Czytelników. Cieszycie się na pewno, a my razem z Wami. Więcej luzu, będzie można złapać oddech.Ale czy na pewno? Czy to przypadkiem nie jest pokazanie nam, że to my jesteśmy odpowiedzialni za siebie i swoje oceny? Bo po co są zadania domowe? Po to, aby powtórzyć materiał, przekonać siebie czego nie umiemy czy nie rozumiemy, co trzeba jeszcze poćwiczyć, poprawić. A i nauczyciel dowiaduje się, w jakim stopniu mamy opanowaną daną umiejętność czy wiedzę. A teraz co? Nie ma zadań domowych. Nikt nam nie będzie mówił, że trzeba coś przećwiczyć, utrwalić. Nikt nas do tego nie będzie zmuszał. I co, tak sobie to odpuścimy? Luzik? A co z naszą wiedzą, ocenami? Kochani, nie ma zadań, ale  bądźmy odpowiedzialni i przygotowujmy się do lekcji. Sami przećwiczmy zadania z chemii czy matematyki. Powtórzmy te nieszczęsne części zdania czy daty rozbioru Polski. Umówmy się z kolegą czy koleżanką, którzy nam wytłumaczą to,czego nie rozumiemy. Wykorzystajmy ten czas jak najlepiej. Czujmy się odpowiedzialni za swoje oceny i siebie! /red



