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Postanowienia noworoczne Co w numerze?

- Ferie bez wypadków
- Książka na wolne dni
- Trochę o absolwentce
naszej szkoły
- Zawody w siatkówkę

No i już jesteśmy starsi. Zaczął się 2018 rok. Jaki będzie? Czy spełnią się
nasze plany? Czy osiągniemy wyznaczone sobie cele? Pod koniec
mijającego roku każdy  z nas myślał nad postanowieniem, które chce
wprowadzić w życie w nadchodzącym roku. Przykładami postanowień są
np.poprawię oceny, przestanę jeść słodycze, zacznę czytać książki czy
będę miła dla wszystkich... To tylko kilka przykładów, ale każdy z nas ma
inne ,własne postanowienie. I zależy tylko od nas samych, jak bardzo
chcemy je wprowadzić w życie.Nieraz trzeba wielkiego samozaparcia, aby
już po kilku dniach nie zrezygnować. Lecz jeżeli celem będzie zmiana
nawyków czy inna praca nad sobą, swoim charakterem, to może warto
zacisnąć zęby i znaleźć w sobie trochę silnej woli, aby zrealizować podjęte
postanowienie chociaż w części? Moim postanowieniem na ten rok jest
poprawa ocen. Będę musiała więcej popracować, pouczyć się,
zrezygnować z marnowania czasu, lepiej go zaplanować. Czy się uda?
Mam taką nadzieję. Myślę, że warto poświęcić chwilę  na przemyślenie
swojego życia i spróbowanie  go zmienić , jeśli coś nam się nie
podoba./MB   

.

ZBIERAMY KARMĘ DLA PSÓW I KOTÓW, podopiecznych
Fundacji "PSIE NADZIEJE". 
Jak widzicie, od tygodnia trwa akcja zbierania karmy dla
zwierząt sępoleńskiej fundacji. Potrzebne jest jedzenie jak
też miski, obroże, smycze czy zabawki.Niezorientowanym
mówimy, że wymieniona fundacja zajmuje się porzuconymi
przez ludzi zwierzakami, skrzywdzonymi, okaleczonymi. Są
one przygarniane z ulic, leczone przez weterynarza. Dla
nich szukane są inne dobre, pełne miłości domy. Ale to
wszystko kosztuje.A potrzeby są duże. Koleżanki z IIIa
gimnazjum oraz uczennice i uczniowie z IVa  dwoją się i
troją, aby zebrać jak najwięcej. I już widzimy efekty.
Ofiarowaliście sporo. I jak widać wrażliwość w sercach
młodzieży i dzieci nie ginie. Zostanie to nagrodzone przez
Samorząd Uczniowski, który wyłoni klasę o największej
liczbie ofiarowanych darów w przeliczeniu na uczniów.
Zbiórka trwa do 7 lutego. Na holu szkoły stoi karton, do
którego można włożyć karmę czy inne potrzebne psom i
kotom rzeczy. /red

Igor Siekierka
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Ferie bez wypadków

Niedawno ubieraliśmy choinkę z okazji świąt Bożego Narodzenia,a już  niedługo będziemy
mieli ferie zimowe .Wiemy, że dzieciom w ferie często się nudzi ,więc postanowiłyśmy napisać
dla  artykuł o tym, jak można ciekawie i bezpiecznie spędzić ten czas. Na samym początku
opiszemy czego nie robić, żeby ferie spędzić bezpiecznie.
Najważniejsza rzeczą ,która jest na pewno omawiana w szkołach, przedszkolach, to kontakt z
osobami nieznanymi. Chciałybyśmy  ostrzec przed takimi osobami i dać  trochę
rad.Pamiętajcie, aby:
- NIE BRAĆ OD OBCYCH ZABAWEK,SŁODYCZY.
- NIGDY NIE PRZYJMOWAĆ PROPOZYCJI WSPÓLNEGO SPACERU Z OBCĄ OSOBĄ.
- NIE POZWÓL,ABY OSOBA ,KTÓREJ NIE ZNASZ, WYPYTYWAŁA CIĘ O MIEJSCE
ZAMIESZKANIA.
- ZAWSZE GDY USŁYSZYSZ PUKANIE DO DRZWI LUB DZWONEK, TO PAMIĘTAJ,ŻEBY
SPRAWDZIĆ KTO TO.
-  NIE WIERZ OBCYM, ŻE JEST PANEM Z GAZOWNI, HYDRAULIKIEM, KOLEGĄ TATY LUB
KOLEŻANKĄ MAMY, JEŚLI JEST TO OSOBA, KTÓREJ NIE ZNASZ.
A teraz o zabawach zimą parę słów.
-Pamiętaj ,aby przed wejściem na lód sprawdzić jego grubość, ale najlepiej nie wchodzić na
żadne zamarznięte akweny wodne.
-  Nie zjeżdżaj na sankach,nartach w pobliżu ulic,chodników, po których poruszają się piesi.
-  Nie uczestnicz w kuligach organizowanych na ulicach.
-  Nie zjeżdżaj na sankach głową w dół.
- Jazdę na łyżwach trenuj tylko na lodowisku.
-  WRAZIE JAKIEGOKOLWIEK WYPADKU PAMIĘTAJ O NUMERACH ALARMOWYCH!
Oczywiście oprócz zabaw, można robić jeszcze tysiąc innych rzeczy, aby w ferie  się nie
nudzić. Na przykład:
-Można się zapisać na zajęcia ,które na pewno będą organizowane w Bibliotece Publicznej,
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.
- Można również spotkać się z przyjaciółmi i  pograć w jakąś grę planszową, wyjść na spacer.
- A w końcu można też poczytać książkę samemu czy z przyjaciółką, przejrzeć gazety, szafę z
ubraniami i wymyśleć nowy look.
Tak więc spędźmy ten wolny czas ferii   bezpiecznie i nie nudząc się. A wtedy  na pewno
wrócicie do szkół wypoczęci, gotowi na naukę, cali i zdrowi.
O.S,W.K
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Książka na mroźne wieczory

Cześć, ferie tuż, tuż, a czy ty masz już wybraną książkę na te zimne
wieczory? Wiem, że młodzież niechętnie je czyta, ale ja znalazłam parę
argumentów, dla których powinniśmy je czytać. Pierwszym
argumentem jest kształtowanie wyobraźni, czym większa ilość
przeczytanych książek, tym większa wyobraźnia. Drugim argumentem
jest wzbogacanie naszego słownictwa, po rozmowie z  np: rozmowie o
pracę, od razu słychać, czy ma bogate słownictwo czy też nie.Poza tym
zawsze można błysnąć w towarzystwie znajomością ciekawych książek.
Mam nadzieję, że tymi argumentami zachęciłam  do czytania. Teraz
zaproponuję  jedną z książek. Lektura nosi tytuł „ Jej Książęca
Wysokość” Danielle Steel. Opowiada ona o współczesnej dziewczynie,
która z pałacu w Europie trafiła do obozu Czerwonego Krzyża w
ogarniętej wojną  Afryce, i która wie, że nigdy nie będzie mogła
decydować o swoim życiu. Dziewczyna może zapomnieć o marzeniach,
szczęściu i o miłości. Jak potoczy się los Christianny? Sam przeczytaj,
ja serdecznie polecam /NK/

. .Nikola Kołata .
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Absolwentka Jedynki - jak sobie radzi w
szkole średniej?

Dzisiaj przedstawię  kolejny wywiad, który tym razem przeprowadziłem z byłą uczennicą naszej
szkoły - Karoliną Kiełkowską. Zapraszam do przeczytania.
MJ: Cześć Karolino! Powiedz mi proszę, do jakiej szkoły chodzisz i dlaczego wybrałaś akurat tę?
KK: Aktualnie uczęszczam do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbinskiego w
Sępólnie Krajeńskim. Wybrałam tę szkołę ze względu na to, że jest na miejscu, poziom nie jest taki
zły jak niektórzy twierdzą, co można wywnioskować z wyników matur, gdzie widzimy, że maturzyści
z  Sępólna lepiej zdają maturę z niektórych przedmiotów niż ci z Chojnic.
MJ:  Nowa szkoła i stare znajomości, czyli jak wyglądają twoje kontakty z byłą klasą?
KK: Nie mam żadnych problemów z utrzymywaniem znajomości z ludźmi z gimnazjum, ponieważ
większość z nas chodzi do tej samej szkoły. Co prawda nie przyjaźnimy się już wszyscy tak jak
dawniej, ale kontakt utrzymujemy i zawsze możemy na siebie liczyć.
MJ: Jaki jest największy problem w szkole średniej?
KK:Uważam, że w szkole średniej nie ma jakichś wielkich problemów. Oczywiście jest więcej nauki
i mniej czasu dla siebie, ale to też zależy od własnej organizacji, jeśli dobrze rozplanujemy nasz
dzień, to znajdziemy czas na wszystko.
MJ: Nauka - twoje mocne i słabe strony?
KK: Co do nauki to nie mam żadnych problemów, jak na szkołę średnią to uczę się dobrze.
Wiadomo, że nad niektórymi przedmiotami trzeba trochę dłużej posiedzieć, ale najważniejsze jest
to, aby skupić się przede wszystkim na przedmiotach, z których chcemy zdawać maturę. Jednak z
przykrością muszę powiedzieć, że moim największym minusem jeśli chodzi o naukę jest lenistwo,
czasami po prostu nie chce mi się przysiąść nad książkami mimo tego, iż wiem, że muszę. Są też
takie tygodnie, w których ciągle coś jest, tak więc bez nauki w weekend się niestety nie obejdzie.
MJ: Czego można się spodziewać po podjęciu nauki w  szkole średniej?
KK:  Podczas przybycia do szkoły średniej można się spodziewać przede wszystkim tego, że
będzie mniej czasu dla siebie, że do południa będzie się siedziało w szkole, a po południu nad
książkami w domu. Jednak nauczyciele są wyrozumiali i zawsze służą pomocą. W szkole średniej
zawiążą się także nowe fajne znajomości. Nie będzie także zbytnio czasu na wycieczki, bo nauka
już w szkole średniej staje się priorytetem. Nauczyciele od samego początku przygotowują uczniów
do dobrego zdania matury. Jednak muszę przyznać, że mimo tego uda nam się od czasu do czasu
wyjść na spotkanie z jakąś sławną osobą lub na spotkania edukacyjne.
MJ: Moje ostatnie pytanie dotyczy czasu dla siebie - czy można go znaleźć? 
KK: Moim zdaniem jak najbardziej można znaleźć czas dla siebie, ale zależy to już indywidualnie od
osoby. Jeśli dobrze sobie rozplanujemy dzień, to znajdziemy i czas na naukę, i później na
rozwijanie swojego hobby.
MJ: Dziękuję Ci Karolino za udzielenie tego wywiadu.
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Mistrzowie w siatkówkę

Grudzień był świetnym miesiącem dla siatkarzy. Przez ten okres trwał turniej
międzyszkolny gminny i powiatowy a także międzyklasowe mistrzostwa
siatkówki w naszej szkole. W turnieju gminnym świetnie zaprezentowali się
chłopcy, którzy bez straty seta wygrali wszystkie pojedynki, tym samym
awansując na zawody powiatowe. Dziewczyny niefortunnie przegrały dwa
pojedynki 1:2 i niestety nie uzyskały awansu. Tydzień po wydarzeniu miały
miejsce zawody powiatowe. Po 1 zwycięstwie w turnieju, przyszedł czas na
mecz decydujący o awansie na zmagania wojewódzkie. Niestety, nasza
drużyna chłopców musiała uznać wyższość starszych zawodników. Warto
dodać, że w naszej drużynie większość osób była o rok młodsza od rywali.
Ostatnie zawody siatkowe w grudniu odbyły się 22 grudnia na sali w naszej
szkole. Był to turniej międzyklasowy. Drugi raz z rzędu pewne zwycięstwo
odniosła klasa II a. Uważam, że spędzanie czasu aktywnie jest wspaniałym
sposobem na odpoczynek a jeżeli można przy tym reprezentować swoją
szkołę, miasto czy nawet kraj, jest to niesamowite uczucie. W imieniu
redakcji gratuluję  zawodnikom biorącym udział w zmaganiach i życzę
sukcesów. /sl

. .. .
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	Mistrzowie w siatkówkę
	Grudzień był świetnym miesiącem dla siatkarzy. Przez ten okres trwał turniej międzyszkolny gminny i powiatowy a także międzyklasowe mistrzostwa siatkówki w naszej szkole. W turnieju gminnym świetnie zaprezentowali się chłopcy, którzy bez straty seta wygrali wszystkie pojedynki, tym samym awansując na zawody powiatowe. Dziewczyny niefortunnie przegrały dwa pojedynki 1:2 i niestety nie uzyskały awansu. Tydzień po wydarzeniu miały miejsce zawody powiatowe. Po 1 zwycięstwie w turnieju, przyszedł czas na mecz decydujący o awansie na zmagania wojewódzkie. Niestety, nasza drużyna chłopców musiała uznać wyższość starszych zawodników. Warto dodać, że w naszej drużynie większość osób była o rok młodsza od rywali. Ostatnie zawody siatkowe w grudniu odbyły się 22 grudnia na sali w naszej szkole. Był to turniej międzyklasowy. Drugi raz z rzędu pewne zwycięstwo odniosła klasa II a. Uważam, że spędzanie czasu aktywnie jest wspaniałym sposobem na odpoczynek a jeżeli można przy tym reprezentować swoją szkołę, miasto czy nawet kraj, jest to niesamowite uczucie. W imieniu redakcji gratuluję  zawodnikom biorącym udział w zmaganiach i życzę sukcesów. /sl

