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Święta tuż tuż! Co w numerze?

Załoga Szkolnego Expressu :)

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia, gdy pierwsza
gwiazdka zawiśnie na niebie,
serdecznie życzymy  świąt
zdrowych, pogodnych,
szczęśliwych i w szczególności
spędzonych z rodziną. Aby nie
zabrakło miłości i radości przy
wigilijnym stole.
Nie zapominajmy też o tych, którzy
potrzebują naszej pomocy.
Dorzućmy się do Szlachetnej
Paczki, WOŚP czy zbiórki karmy dla
zwierząt.
 Bogatego Świętego Mikołaja i
Wesołych Świąt!
                                                         
 Redakcja. �

Pokażemy Wam pomocne triki na święta:
-pakowanie prezentów: http://bit.ly/2gJ4on5
-DIY ozdoby: 
http://bit.ly/2gvBaVK
http://bit.ly/2hhBXgY
http://bit.ly/2h6TgyJ
- wybór prezentu: http://bit.ly/2h081pn
- wybór zabawy: http://bit.ly/2gVjvd7/
/NK, AL

- Młodzi fotografowie
- Piękno województwa na
zdjęciach
- Talent
- Świąteczne pomysły
- Mistrzowie Badmintona
- English Corner 2

Agnieszka Leśniewska

https://www.youtube.com/watch?v=HsLzmTHl1rM
https://www.youtube.com/watch?v=5x2saGrixjs
https://www.youtube.com/watch?v=vFLNeIpiw_o
http://www.olfaktoria.pl/2015/12/15-najlepszych-filmow-swiatecznych/
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Młodzi fotografowie

Dnia 7 listopada br.odbył się nasz -adeptów fotografii -  wernisaż pt. "Okno"
z fotografiami: Magdaleny Borowicz, Weroniki Panuś, Julii Ringwelskiej,
Kacpra Górskiego, Igora Siekierki, Agnieszki Leśniewskiej, Mikołaja
Jędrzejczaka, Marii Źróbek, Agaty Bartczak, Klaudii Lubińskiej i Wiktorii
Kołata. Wystawę z okazji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej  w naszym
mieście zorganizowała Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza. Było dużo
gości, w tym przedstawicieli władz samorządowych. Poczęstunek również
zachęcał nas, by się skusić. Fotografie pokazywały okna z naszego miasta,
każde zdjęcie było inne i wszystkie zostały docenione oraz  zdobyły uznanie
w oczach gości. Nie zabrakło również Pani Orzłowskiej, która podrzuciła
nam ten pomysł i nas wspierała.  Wielkie podziękowania składa cała
drużyna młodych fotografów za trud i pracę dla pań z biblioteki, które pięknie
oprawiły i wyeksponowały nasze fotografie. MB/WP

. .. .
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Piękno województwa na zdjęciach

Każdy ma swoje zainteresowania bądź hobby. Jednym z nich jest na
przykład fotografia. Takie zainteresowania przejawia Igor Siekierka z
klasy Ia gimnazjum. Wziął on udział w wojewódzkim konkursie
fotograficznym pt. „Przyroda i architektura województwa Kujawsko-
Pomorskiego” organizowanym przez Wojewodę Kujawsko-
Pomorskiego. Jego zdjęcie zakwalifikowało się do unikatowego albumu,
który był także nagrodą dla uczestników. Igor 15 listopada pojechał do
Bydgoszczy odebrać swoją nagrodę. Jak się okazało, był najmłodszym
z fotografów. Rozdanie albumów było dużym wydarzeniem. Nasz uczeń
udzielił kilku wywiadów i pokazał się w telewizji. Jaki z tego wniosek?
Każdy może mieć swoje hobby, niezależnie od wieku. /IS

. .. .
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Talent

Cześć! Dzisiaj przeprowadzę wywiad z wyjątkowo uzdolnioną uczennicą naszej szkoły, czy z Basią Grzegorzewską.
Redaktor: Kiedy odkryłaś swój wokalny talent, i jak to się w ogóle zaczęło?
Basia: To wszystko zaczęło się w przedszkolu. Talent odkryła we mnie moja wychowawczyni w przedszkolu. To ona zaczęła mnie wysyłać na
pierwsze konkursy, gdzie zdobywałam swoje pierwsze nagrody. 
R: Czy masz jakieś nagrody?
B: Tak mam kilka nagród i mam nawet taką specjalną teczkę gdzie trzymam swoje dyplomy. Muszę przyznać że jest tego trochę.
R: Opowiedz coś o swoim zespole. 
B: Nasz zespół nazywa się Medley i powstał w zeszłe wakacje. Zagraliśmy razem tak naprawdę tylko jeden koncert. Reszta członków naszego
zespołu to: Marcin Wojciechowski, Ada Wojciechowska, Maciej Łucyszyn oraz Marek Konopka.
R:Czy w przyszłości chcesz być wokalistką?
B: Będąc małą dziewczynką nie wyobrażałam sobie innej przyszłości, ale z biegiem lat dorosłam do tego i zrozumiałam, że wybić się na rynku
muzycznym jest bardzo ciężko. To była by bardzo ciężka i niepewna droga, także kariery muzycznej sobie nie wróże, Aczkolwiek nie przestanę
śpiewać i przestanę się rozwijać w tym kierunku.
R: Opowiedz na koniec coś o sobie naszym czytelnikom.
B: Lubię czytać książki i tańczyć. W wolnych chwilach maluję i rysuję. Gram też na gitarze, ale w ciąż się uczę.
R: Bardzo dziękuję ci Basiu za udzielenie wywiadu. /MJ

Jak spakować prezent?

Pakowanie prezentu.
W tym roku Mikołajki przypadają na 6 grudnia (wtorek). Upamiętniają świętego biskupa
Mikołaja z Miry. Dużo osób będzie się wczuwało w klimaty Bożego Narodzenia, więc pokażę
Wam jak skutecznie i w łatwy sposób zapakować prezent dla bliskiej osoby.
Przedmioty, które będą nam potrzebne: 
Papier ozdobny najlepiej świąteczny,taśma,nożyczki,rozeta w kształcie gwiazdki lub małe
bombki
Zaczynamy! 
1.Rozwijamy rolkę papieru na białej stronie, następnie kładziemy „prezent” na środku
papieru.
2. Później przytrzymujemy prawą stronę i lewą stronę papieru, oraz nakładamy na siebie.
3.Nie zmieniając pozycji kleimy taśmą od prawej do lewej strony.
4.Następnie rogi, które wystają przekładamy na środek i przyklejamy taśmą. Odwracamy cały
opakowany prezent.
5. Na środek przyklej kolorową rozetkę lub trzy,kolorowe złączone do siebie bombki.
Gotowe! Życzę Wam udanych Mikołajek /NK
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Mistrzowie Badmintona

W dniach 18-19 listopada odbyły się V otwarte mistrzostwa amatorów w
Badmintonie. W piątek 18 listopada odbył się turniej w kategoriach
gimnazjalnych oraz szkół podstawowych. W sobotę natomiast kategorie
seniorskie. W pierwszym dniu zmagań wystąpiło bardzo wielu uczniów
naszej szkoły. W gimnazjum świetnie zaprezentowali się Igor Kabat, Piotr
Furmaga, Kuba Dziarnowski oraz Fabian Bethke, którzy zajęli czołowe
miejsca w turnieju. U dziewcząt gimnazjum świetnie zaprezentowały się
Wiktoria Szóstak oraz Ida Zalewska, które zajęły drugie i trzecie miejsce. W
chłopcach szkoły podstawowej swoją dominację potwierdził Bogusz Tłok,
nie dając najmniejszych szans rywalom i zajmując pewne pierwsze miejsce.
Również w tej kategorii dobrze spisywał się Szymon Szykowny, który w
ostatecznym rozrachunku zajął wysokie, czwarte miejsce. W podstawówce
dziewcząt natomiast mieliśmy aż dwie lokaty w czołowej czwórce. Trzecie
miejsca zajęła Nikola Janusz, a czwarte Julianna Kozłowska. Jak widać, w
każdym turnieju jedynka zaznacza swoją obecność. :) Życzymy wszystkim
sportowcom dalszych sukcesów, a ja od siebie życzę jeszcze każdemu
wesołych Świąt! :) /SL

. .. .
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English Corner

Everybody loves giving gifts. And everybody loves getting gifts even more than giving gifts.
But how do British people give presents themselves? Let’s find out! In XIX century, Tom
Smith, an owner of a sweets store, created crackers as a development of his bon-bon sweets,
which he sold in a twist of paper. As sales of bon-bons slumped, Smith began to come up
with new promotional ideas. His first tactic was to insert "love messages" into the wrappers
of the sweets. Smith added the "crackle" element when he heard the crackle of a log he had
just put on a fire. The size of the paper wrapper had to be increased to incorporate the banger
mechanism, and the sweet itself was eventually dropped, to be replaced by a trinket; fans,
jewelry and other substantial items. The new product was initially marketed as the Cosaque
(i.e., Cossack), but the onomatopoeic "cracker" soon became the commonly used name, as
rival varieties came on the market. The other elements of the modern cracker—the gifts,
paper hats and varied designs—were all introduced by Tom Smith's son, Walter Smith, to
differentiate his product from the rival cracker manufacturers which had suddenly sprung up.
Making Crackers from scratch is common activity for children. In United Kingdom, while
Christmas, people are packing gifts in the crackers. This type of packing presents is a
tradition since 1840. /IS

. .. .
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