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Witamy przyszłych pierwszaków! Co w numerze?

- Nasi w Tucholi
- Ideał dziewczyny
- Jacy są nasi chłopcy?
- Dziewczyna kochająca      
 sport

Dzisiaj, 22 lutego br.,w naszej szkole odbyło się spotkanie rodziców i
przyszłych uczniów z dyrekcją i nauczycielkami klas 1-3. Wszystkie
dzieci wraz z rodzicami przybyły na godzinę 17:00.Po krótkim wstępie
Pani dyrektor poprosiła o wysłuchanie uczennic, które zaprezentowały
swoje zdolności, między innymi: grę na instrumentach i śpiew.
Następnie dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy, a ich
rodzice rozmawiali z panią pedagog o swoich wychowankach.
Największą atrakcją dla przyszłych pierwszoklasistów był basen z
kulkami, malowanie twarzy i stoisko z pokazami chemicznymi. Przy
tym ostatnim uczniowie klas II gimnazjum realizowali swój edukacyjny
projekt. Nie mogło też zabraknąć szkolnych cheerleaderek i fotobudki,
w której dzieci mogły zrobić pamiątkowe zdjęcie z różnymi
rekwizytami. Po długiej zabawie nastał koniec imprezy. Mamy nadzieję
że zobaczymy się we wrześniu. 
/nk, mb

Występ cheerleaderek .. .
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Nasi w Tucholi

W XIII Międzypowiatowym Konkursie Poezji i Prozy Miłosnej 2017 organizowanym w Tucholi
przez MGOK uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sępólnie Krajeńskim zdominowali podium. 
W kategorii poetyckiej nagrody zdobyli :,
II miejsce – Zuzanna Lewińska IIIa gim.
III miejsce (ex aequo) – Mikołaj Jędrzejczak Ia gim.
W kategorii plastycznej przyznano wyróżnienia i kilka nagród równorzędnych. Komisja
 pogratulowała kolejnym ambitnym osobom naszej szkoły. Nagrodzeni uczniowie to:
Ida Zalewska z 
Agata Bartczak Ia gim.
Magdalena Borowicz Ia gim.
Piotr Furmaga  Ia gim. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe „Tomiki Poezji Miłosnej”, w których znajdują się
wiersze nagrodzonych uczniów oraz najpiękniejsze projekty kartek walentynkowych.
Wręczono im też dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystko to w kameralnie urządzonej
przestrzeni Tucholskiego Ośrodka Kultury pełnej czerwonych serc, róż i czekoladek.
Serdecznie gratulujemy gimnazjalistom i życzymy dalszych sukcesów! /mj

TPM .Jolanta Orzłowska .
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Jacy są nasi chłopcy?

Hej! Spytałem koleżanki z różnych klas, co sądzą o chłopakach z naszej
szkoły.
Dziewczyna z klasy 3 gimnazjum twierdzi, że
koleżanka z 2 klasy mówi, że jest wielu takich, którzy dobrze wyglądają,
są zabawni czy inteligentni. Mimo tego nie chciałaby z żadnym chodzić.
Niektóre dziewczyny  z klasy pierwszej gimnazjum uważają, że chłopcy
w naszej szkole są ogólnie spoko, ale jest trochę takich, którzy źle się
zachowują.
Szóstoklasistka stwierdziła, że nie lubi niektórych, lecz czasami
zdarzają się tacy, którzy jej odpowiadają i nawet są ładni oraz mili.
Koleżanka z piątej klasy twierdzi, iż chłopcy z naszej szkoły są bardzo
różni. Niektórzy śmiali, a inni mniej. Na wielu z nich można polegać,
zawsze nich liczyć czy też miło spędzić czas. Wydaje jej się, że mamy
podobne zainteresowania.
Zaś czwartoklasistka uważa, że chłopcy w naszej szkole to prawdziwi
dżentelmeni.
Z przeprowadzonej sądy wynika, że chłopcy w szkole są dobrze
oceniani przez dziewczęta. Tak więc zostało tylko dbac o dobrą opinię i
starać się, aby była jak najlepsza.  /is
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Dziewczyna kochająca sport

Dziś chciałbym  przedstawić osobę, która gra i trenuje w tenisa stołowego. Dziewczynka ta
ma 10 lat, a sport ten uprawia od lat pięciu. Jest to Klara- uczennica klasy czwartej naszej
szkoły podstawowej. Klara trenuje po trzy godziny dziennie, cztery razy w tygodniu.              
W weekendy zazwyczaj wyjeżdża na mecze ligowe lub na zawody indywidualne. W tych
pierwszych rozgrywkach jest liderką drużyny ligi młodzieżowej, gdzie przychodzi jej mierzyć
się z osobami nawet o cztery lata starszymi. Mimo to często kończy mecze z pełnym
dorobkiem punktów, nieraz dając Klubowi Sportowemu " Krajna" wygraną. W zawodach
indywidualnych na swoim koncie ma już: trzecie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju
Kwalifikacyjnym żaków, piąte miejsce w Mistrzostwach Polski Żaków oraz bardzo wiele
medali Mistrzostw Województwa w grze deblowej oraz indywidualnej w kategoriach: skrzat i
żak (I i II klasa SP oraz III i IV klasa SP). Reprezentowała ona również naszą szkołę na
zawodach szkolnych powiatowych, gdzie pewnie zwyciężyły w parze z Rozalią Wierzchucką,
kwalifikując się na zawody wojewódzkie, które odbędą się pod koniec marca. W dorobku
Klary brakuje upragnionego medalu Mistrzostw Polski, na które ciężko pracuje. Na wiosnę
dostanie szansę spełnienia swojego marzenia, czego życzę jej w imieniu redakcji.
Dziewczynka ta jest przykładem ciężkiej pracy, którą włożyła w sukces od najmłodszych lat.
Ma wielki potencjał, aby znaczyć coś na  arenie polskiego tenisa. Bierzmy więc przykład, bo
tylko systematyczną pracą odnosi się sukcesy. Czego wam i Klarze życzę.  /sl

Klara w akcji Tenis stołowyPiotr Pubanz Aleksander Knitter
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Ideał dziewczyny

Cześć! Dziś po raz kolejny postanowiłem zapytać się uczniów naszej szkoły o ideał danej
osoby. Tym razem była... o idealną dziewczynę.
- Idealna dziewczyna z wyglądu powinna być wysoka oraz posiadać blond włosy. Dobrze
byłoby też, żeby była szczupła. Cechować ją muszą: chętne przytulanie się, bycie miłą osobą
i dbałość o siebie. Musi być miła, bo chłopcy  lubię towarzystwo miłych ludzi, zadbana.
Natomiast co do przytulania... .po prostu lubię się przytulać i dobrze by było, gdyby moja
dziewczyna też to lubiła. -  Tak opisuje swój ideał nasz pierwszy pytany.
- Według mnie idealna dziewczyna powinna być przede wszystkim wyrozumiała. Musi być też
inteligentna, szczupła i posiadać poczucie humoru. Cechować powinien ją duży dystans do
różnych rzeczy oraz do samej siebie. Nie może wydawać pieniędzy na głupoty. Musi być
wysoka i mieć podobne zainteresowania co ja. Dobrze by było, gdyby  lubiła wychodzić na
spotkania poza szkołą. - Tak wyobrażają sobie ideał dziewczyny inni  koledzy.
- Dla mnie dziewczyna idealna powinna być wysportowana i uśmiechnięta. Musi mieć
poczucie humoru.Cechować ją musi wysoki wzrost, piękne oczy oraz szacunek wśród
rówieśników. Nie może traktować  miłości jak jakiejś zabawy. Dobrze by było, gdyby była ze
mną szczera i wspierała mnie w ciężkich momentach mojego życia. - Tak oto brzmi ostatnia
opinia naszego dzisiejszego artykułu.
Dziewczyny, pamiętajcie więc, trzeba dbać o siebie, szanować  innych i mieć
zainteresowania. A kolegom radzę, aby patrzyli bardziej na charakter i osobowość naszych
kolezanek. /mj

.

Dzień Kobiet to wyraz szacunku dla ofiar walki o
równouprawnienie kobiet. Bo nie wiem czy wiecie, ale na
przestrzeni wieków kobiety nie miały łatwo. Nie mogły
głosować, uczestniczyć w życiu politycznym,  uczyć się na
uczelniach czy być na nich wykładowcami itd. Miały
siedzieć w domu, rodzić dzieci i sprzątać. Ale nawet w
starożytnym Rzymie dostrzegano rolę kobiet i
obchodzono jeden dzień, w którym kobiety otrzymywały
prezenty a niewolnice mogły odpocząć. Początek tego
święta sięga roku 1857. I z tej właśnie okazji redakcja
składa wszystkim Paniom, Koleżankom naszej szkolnej
"Jedynki" życzenia zdrowia i uśmiechu oraz sukcesów.
/red
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