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Weekend majowy jest dla każdego bardzo przyjemnym okresem. Mamy
wówczas wolne dni od pracy i szkoły, a pogoda zaczyna dopisywać. Ważne
jest jednak, aby wiedzieć, co właściwie symbolizują daty 1,2 i 3 maja. 1
maja to Święto Pracy. Jest to międzynarodowe święto, na całym świecie
obchodzone od roku 1889. Upamiętnia ono wydarzenia  strajku w Chicago,
który miał miejsce w roku 1886. Od zawsze cel tego święta był jeden, 
a mianowicie podkreślenie wartości pracy człowieka. 
2 maja to jedyny dzień, spośród tych trzech, który nie jest wolny od pracy.
Ludzie, aby przedłużyć swoją majówkę, często biorą w ten dzień po prostu
wolne. Poza tym, 2 maja jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polski.
Zwyczajem jest, że w dniu tym wywieszamy na naszych domach lub innych
budynkach biało-czerwoną flagę Polski. 2 maja ma za zadanie oddawać
szacunek dla symbolu Polski.3 maja to oczywiście Narodowe Święto
Konstytucji 3 maja. Dzień ten jest polskim świętem państwowym, a co za
tym idzie, wolnym od pracy i szkoły. Upamiętnia rocznicę uchwalenia
Konstytucji w Polsce w roku 1791 przez sejm czteroletni. Ciekawostką jest,
że 3 maja jest również Narodowym Świętem na Litwie. /sl

.

Uwaga, uwaga! Pogratulujmy Kółku
Fotograficznemu z naszej szkoły,
które zajęło pierwsze miejsce 
w ogólnopolskim konkursie "Pokażcie
nam swoją Alma Mater". Zadanie
polegało na stworzeniu fizycznego
albumu, zawierającego treści i zdjęcia
na temat naszej szkoły. Utworzona
przez nich praca obejmowała historię
już od XIX w.! W nagrodę członkowie
kółka fotograficznego wygrali
kilkudniową wycieczkę. A czy chcecie
poznać bliżej historię szkoły?
Zapraszamy do lektury - str. 2

.
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Jak spędzić czas wolny?

Historia naszej szkoły

Cześć! Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam parę słów na temat  historii naszej szkoły.
Rozpoczęcie działalności szkoły datuje się na rok 1777r. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości funkcjonowały w Sępólnie Krajeńskim  dwie szkoły- niemiecka i polska, które z
czasem połączyły się w Szkołę Powszechną z oddziałami niemieckimi. Odnalezione kroniki
szkolne pochodzą z lat  1843 r. - 1963r. Można w nich znaleźć ciekawe zdjęcia czy oceny 
pradziadków. Pierwszym polskim dyrektorem szkoły był pan Paweł Kalinowski.Dawniej do
szkoły chodzili  nie tylko Polacy, ale np.Niemcy. Przed rokiem 1920 dzieci uczyły się w języku
niemieckim i nie można było mówić po polsku. Był też podział uczniów według wyznania
ewangelickiego i katolickiego. W tej chwili budynek szkolny  ma około 240 lat i mam nadzieję,
że będzie jeszcze długo służył uczniom naszej "Jedynki". /MB

Chcesz spędzić czas majowego długiego weekendu nudząc się w domu?
Jasne!  Nic tak dobrze człowiekowi nie robi jak leżenie na kanapie przed
telewizorem czy z laptopem na brzuchu. Ale ileż można? Przygotowałyśmy
kilka ciekawych propozycji. Po pierwsze,  wyjazd do stadniny koni. Na
pewno ciekawie spędzimy czas, a może nawet odkryjemy nową pasję.
Jeżeli nie jesteś miłośnikiem takich sportów , wybierz się nad jezioro.
Słońce, woda i pyszne lody lub gofry to dobry zestaw. A długi spacer
pomoże kalorie spalić. Następną propozycją jest wycieczka rowerowa z
przyjaciółmi lub rodzicami, zakończona ogniskiem czy grillem.Na pewno
dostarczy wiele wrażeń i zostanie w pamięci na długo.  Długi weekend
starajmy  się spędzać czas aktywnie z rodziną czy przyjaciółmi. /OS,WK
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Książka na maj

Nowa gra!

Hejka! Też nie lubicie czytać książek,
w których się nic nie dzieje?
Przychodzę do Was, aby polecić 
pewną książkę, która trzyma w
napięciu do samego końca. Nosi ona
tytuł „ Prezent” Louisa Jensena.
Opowiada o  Callie, ginącej w
wypadku, a niewyjaśnione
okoliczności jej śmierci tylko
pogłębiają rozpacz rodziców. W tym
czasie serce zostaje przeszczepione
Jennie. Dziewczyna nawiązuje
kontakt z rodzicami Callie, jednak
wkrótce odkrywa, że rodzina skrywa
mroczne sekrety. Co ukrywa
narzeczony Callie?  Przeczytaj i
dowiedz się,  serdecznie polecam.
//NK

God of War -  premiera gry była 20
kwietnia i jest to kolejna odsłona
gry z serii slash. Będzie ona
dostępna wyłącznie na PS4. Jest to
6 edycja z serii God of War, tym
razem będziemy sterować
Kratosem w świecie mitologii
nordyckiej. Będziemy napotykać
kolejnych przeciwników, by
uratować świat. W naszej
przygodzie pomaga nam syn, który
potrafi odczytywać pismo runiczne
oraz  uczestniczy w walkach,
posługując się łukiem. Gra ma do
zaoferowania liczne zagadki i
łamigłówki, do rozwiązania 
których trzeba użyć  rozmaitych
zdolności naszego bohatera.
Kratos posiada umiejętności
zamrażające oraz nadludzką siłę.
W walkach posługuje się toporem.
Gra posiada piękne widoki na góry
oraz dobrą grafikę.
/mk 
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Wywiad z członkami Samorządu
Uczniowskiego

Tym razem tematem  wywiadu będzie samorząd naszej szkoły. O co
dokładnie się zapytałem? Zapraszam do lektury!
MJ: Dlaczego zaciągnęliście się do Samorządu Szkolnego?
SU: Jest kilka powodów. Na pewno chcieliśmy się przekonać, jak
wygląda praca nie tylko na rzecz swojej klasy, ale i całej szkoły. Jest to
większa odpowiedzialność, lecz dzięki temu dostajemy nowe
możliwości uczynienia naszego środowiska szkolnego lepszym i
bardziej aktywnym w różnego rodzaje akcje sportowe i społeczne.
MJ: Co w tym roku zostało już wykonane?
SU: Zaangażowaliśmy się w kilka pomysłów. Pomogliśmy rozpromować
akcję zbierania karmy i innych akcesoriów dla zwierząt. Wraz z klasami
gimnazjalnymi wyprawiliśmy bardzo udaną dyskotekę. Promujemy
również wszelkiego rodzaju zawody w naszej szkole. Posiadamy też
własną kampanię szkolną, która jest sukcesywnie realizowana.
MJ: Co jeszcze macie w planach?
SU: Będziemy chętnie przystępowali do różnych akcji
zaproponowanych przez naszych opiekunów. Chcemy zorganizować
turniej w piłkę nożną.
MJ: Czy dobrze wam się razem pracuje?
SU: Tak. Bardzo dobrze się dogadujemy i razem realizujemy wymyślone
przez nas projekty.
MJ: Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu i życzę sukcesów w tej
pracy społecznej..
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