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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
gra!

Co w numerze?

 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. Jak co roku
pomagamy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Za zebrane pieniądze
kupowany jest wysoko specjalistyczny sprzęt ratujący życie,
wspomagający specjalistyczne leczenie. Trafia on do szpitali, dzięki
czemu każdy w razie potrzeby może z niego korzystać. Dzięki temu
szpitale wzbogacają swoje wyposażenie w sprzęt. W naszej szkole też
są wolontariusze, którzy mimo zimowej aury za oknem prowadzili
zbiórkę pieniędzy. Poza tym w CKiS w Sępólnie Krajeńskim z tej okazji
odbyły  się koncerty. Warto tam było zajrzeć. A my, młodzi, sercem i
czynem wspierajmy tę szlachetną akcję Jurka Owsiaka. Zamiast
kupować kolejną niezdrową paczkę chipsów - wpłaćmy pieniądze na
konto WOŚP. Na stronie internetowej Fundacji WOŚP można wpłacać
przez cały rok.   http://www.wosp.org.pl/final/wesprzyj   
Tak więc do dzieła! Wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!
Orkiestra gra do końca świata i jeden dzień dłużej!! /red.

- Ubiór na zimę
- Książki nie gryzą
- Bezpieczne ferie.
- Trochę o wycieczce
- Chłopak idealny - może to
Ty?
- Kuba przykładem sukcesu
- The Best Party Ever!
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Ubiór na zimę

Książki nie gryzą, przekonaj się!

Jak ubierać się podczas zimy, aby się nie przeziębić?
Każdy z nas stara się , aby się nie przeziębić podczas mroźnej zimy. Niska temperatura
sprzyja szybkiemu wychłodzeniu organizmu. W zimę najczęściej chorujemy na : ból gardła,
kaszel, katar itp. Mróz nie jest dobrym sprzymierzeńcem dla nas, ponieważ powoduje
zamarznięcie  lub nawet może powodować śmierć. Wiele osób ginie  w ten sposób, dlatego
przygotowałam 5 rad Jak się ubierać podczas zimy ,aby się nie przeziębić.                                   
1. Nie ubierajmy się zbyt obciśle, by nie zatamować krążenia krwi.    
2.Ubierajmy się na tzw cebulkę, czyli zakładamy kilka warstw odzieży.                                    
3.Nośmy obowiązkowo czapkę i szalik.                                                  
4. Zakładajmy na dłonie rękawiczki.                                                         
5. Smarujmy twarz i uszy najlepiej tłustym  kremem.  Pamiętajmy o tych zasadach, aby się nie
przeziębić. /MB

Odwiedziłam  Panią z biblioteki i poprosiłam, aby poleciła mi dla Was książkę na zimne ciemne
wieczory. Od razu podeszła do jednego z regałów i podała mi powieść pt. „Odrodzona” C. C.
Hunter. Powiedziała mi, że ta książka jest dla młodzieży, którą interesują powieści
fantastyczne. Utwór jest o dziewczynie  Della,  która wiodła perfekcyjne życie. Była idealna,
miała doskonałą rodzinę i chłopaka, a przed sobą świetlną przyszłość. A potem nadeszła
przemiana...  Jednym ze schronień stały się Wodospady Cienia. Miejsce, w którym nastolatki
obdarzone nadnaturalnymi siłami uczą się wykorzystywać swoje zdolności i współistnieć we
wzajemnym szacunku. Tam bohaterka poznaje swoje przyjaciółki i zaczyna treningi do
organizacji JBF, które całkowicie ją pochłaniałyby, gdyby nie Steve i Chase, zagadkowy
wampir, który pojawia się w Wodospadach Cienia. Gdy dodamy do tego splot rodzinnych
tajemnic, wszystko jeszcze bardziej się gmatwa i staje tajemnicze. Chcesz dowiedzieć się czy
Delli uda się przeniknąć sekrety? Przeczytaj tę książkę! Polecam /NK
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Bezpieczne ferie. Jak?

Przede wszystkim  trzeba się ubrać odpowiednio do pogody, by nie zachorować i nie
zmarnować  swoich zimowych wakacji. 
1.Jeśli chcesz wejść na lód, sprawdź czy  nie jest za cienki, i czy dozwolono na nim jeździć na
łyżwach.
2. Zjeżdżając na sankach omijaj górki prowadzące na jezdnię. 
3.Ostrożnie poruszaj się na oblodzonych chodnikach.
4. Nie noś dokumentów, kluczy oraz pieniędzy w widocznym miejscu.
4. W razie niebezpieczeństwa powiadom o tym osobę dorosłą lub zadzwoń pod numer
alarmowy 112.
5.  Nie wchodź na zamarznięte rzeki oraz stawy.
6. Na drodze bądź widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. 
7.Przed wyjściem z domu ustal z rodzicami,gdzie idziesz i kiedy wrócisz. /WP

English Corner - The Best Party Ever!

Hey! Today, I will give you some ideas, about how to make your party
the best one. First of all, you need friends. They're important if you want
to have a really good fun. But remember, safety first! Cool party means
also food and music. You'd probably buy some crisps and cola, but
there are some better ideas. Try making healthy food. You can find
inspiration here: http://bit.ly/se2017food Don't forget about the music! It
is basically your choice, but I've made a playlist with the most popular
hits. Link here: http://bit.ly/se2017party Now, enjoy yourself at the best
party ever! /IS
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Chłopak idealny

Cześć! Tym razem postanowiłem sprawdzić, jak koleżanki z naszej szkoły wyobrażają sobie
ideał chłopaka. Zadałem to pytanie trzem uczennicom naszej szkoły, które były w różnym
wieku. Poprosiły jednak o anonimowość.

- Według mnie idealny mężczyzna powinien posiadać takie cechy jak : szczerość- żeby móc
mu zaufać, odwaga- żeby czuć się przy nim bezpiecznie, inteligencja- żeby móc wymieniać
się z nim ciekawymi poglądami na różne tematy, poczucie humoru- żeby potrafił poprawić mi
nastrój oraz wrażliwość- żeby liczył się z uczuciami drugiej osoby. Do tego oczywiście miło
byłoby, gdyby nie był najbrzydszy , ale jeśli chodzi o kwestię wyglądu zewnętrznego, to
oprócz wysokiego wzrostu, nie mam żadnych określonych upodobań. - Tak właśnie wyobraża
sobie ideał chłopaka nasza najstarsza pytana.

- Jeżeli chodzi o wygląd to powinien: być wyższy ode mnie, posiadać niebieskie oczy, ciemne
włosy i jasną karnację.Dobrze by było, gdyby posiadał szczupłą sylwetkę, ale przy tym był
umięśniony. Jeśli chodzi o jego cechy, to mógłby być miły, troskliwy, romantyczny, uroczy,
mądry, pomocny oraz opiekuńczy. - Tak opisuje swojego idealnego chłopaka nasza druga,
najstarsza koleżanka.

- Dla mnie chłopak idealny powinien być zabawny, romantyczny, odważny,
wysportowany,szczery, czuły i uczciwy. Jeśli chodzi o wygląd, nie mam żadnych wymagań
prócz wysokiego wzrostu i poczucia stylu. - Odpowiada  najmłodsza z naszych koleżanek.

Jak widać gusta naszych ankieterek różnią się pod względem wyglądu, ale nie pod względem
cech charakteru. Pamiętajcie koledzy, że przede wszystkim dziewczyna potrzebuje miłego,
opiekuńczego i troskliwego chłopaka. Myślę, że warto pomyśleć trochę dłużej nad tym
artykułem, żeby uświadomić sobie co można zmienić w naszym zachowaniu i wyglądzie na
lepsze. /MJ
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