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Dnia 20 maja w naszej szkole odbyła się majówka rodzinna pt „
Jedynka na szóstkę”. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie… Nie mogło
zabraknąć siatkówki, w której uczestniczyli uczniowie wraz z
rodzicami. Dzieci mogły bawić się na zamku dmuchanym lub
trampolinie. Fotobudka to najlepsze miejsce dla małych modeli i
modelek. Dzieci najbardziej były zadowolone z malowania twarzy. Na
długi czas widniał u nich uśmiech. Osoby zainteresowane mogły,
również poznać się z realizacją projektu działań profilaktycznych pt „
Żyj realnie a nie wirtualnie”. Dla fanów sportu Shape Wellnes Club
zorganizował na orliku atrakcje.Ale hitem tegorocznej majówki było
przedstawienie pt."Zaczarowany pociąg" w wykonaniu nauczycieli i
rodziców szkoły. Pojawienie się przebranych za postaci z baśni
nauczycieli wywołało wielki aplauz widowni.To było piękne.
Dziękujemy Wszystkim za przybycie i organizatorom za świetne
zorganizowanie imprezy. Do zobaczenia za rok! /nk

.

 Za nami 10 miesięcy pracy, rozwijania swoich umiejętności,
zainteresowań. Nieraz było ciężko i trzeba było włożyć wiele
wysiłku, aby osiągnąć cel. Ale każdy sukces cieszył. Ten
najmniejszy, związany z pokonywaniem własnych słabości,
i ten bardziej spektakularny, liczący się na arenie szkoły.
Teraz możemy  być z siebie dumni, że nie zmarnowaliśmy
tych dziesięciu miesięcy. I możemy z radością oczekiwać
wakacyjnej laby.Czas na odpoczynek nadchodzi.
 I niech to będzie czas aktywnego odpoczynku, który niesie
wiele wspaniałych emocji, doświadczeń i przeżyć. To
wszystko rozwija młodego człowieka, staje się on
wewnętrznie bogatszy.A więc nie marnujcie czasu na
siedzenie przed komputerem przy grach. Wakacje czekają a
wraz z nimi przygody, nowe przyjaźnie. 
I pamiętajmy  też o bezpieczeństwie wakacyjnych zabaw.
Jazda na rolkach, rowerem po ścieżkach rowerowych. A
jeżeli po jezdni, to w kamizelkach i z odblaskami. Kąpiel w
jeziorze tylko w miejscu strzeżonym. 
Wspaniałych wakacji życzy Wszystkim Redakcja. :)

.
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Wakacje już niedługo!

Książka na wakacje
Cześć! Już niedługo wakacje, a więc z nimi przychodzi mnóstwo wolnego czasu. Aby spędzić
go inaczej wypożycz sobie książkę. Wiem, że dzisiejsza młodzież nie lubi do niej zaglądać,
tylko w ostateczności. Dlatego  wybrałam trzy różne ciekawe książki. Pierwsza pt.
,,Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek" Hanny Ożogowskiej. Opowiada o
przygodach rodzeństwa . Chcą oni ukryć sekret przed rodzicami , ale czy im się uda? Sami
przeczytajcie! Druga książka pt,,Lato tajemnic " Rosie Rushton. Książka ta łączy w sobie
głęboką prawdę o naturze ludzkiej z pełnym zrozumienia podejściem do problemów
współczesnych nastolatków.  Trzecią, a zarazem ostatnią moją propozycją jest opowieść
fantastyczna pt. ,,W gąszczach mroku" Amelii Atwater - Rhodes. Główna bohaterka jest
wampirzycą ,  która za dnia prowadzi normalne życie,  a zaś w nocy wychodzi na łowy.
Książkę polecam osobom pragnącym dreszczyku, ale niekoniecznie strachu. Mam wielką
nadzieję , że  spędzicie wolny czas z mnóstwem książek, a nie tylko z  laptopem czy
telefonem! /mb

Bezpieczny wypoczynek

Wakacje to piękny czas, jednakże podczas ich trwania należy pamiętać o bezpieczeństwie.
Dziś przygotowałem dla was 5 rad na to, aby bezpiecznie i bez nieprzyjemnych sytuacji
przeżyć lato.
1. Kąp się w miejscach strzeżonych! Unikaj kąpieli na dzikich plażach. Masz piękną,
strzeżoną plażę w Sępólnie i z niej korzystaj! :)
2. Nie skacz na główkę! Grozi to trwałym kalectwem. Zanim to zrobisz, zastanów się trzy razy
czy warto na szali stawiać swoje zdrowie,  w zamian za trzy sekundy skoku. 
3. Nie opalaj się zbyt długo i używaj filtrów! Pamiętaj, że mocna opalenizna może być
strasznie bolesna i groźna! Unikaj opalania w godzinach szczytowych oraz smaruj się
filtrami! :)
4. Zostaw w spokoju dzikie zwierzęta! Lepiej po prostu do nich nie podchodzić. Wściekłe
mogą doprowadzić do niemałej tragedii. Bądź ostrożny.
5. W górach poruszaj się wyznaczonymi trasami. Lepiej nie dodawać sobie niepotrzebnej
adrenaliny zbaczając z trasy. Może to mieć tragiczne konsekwencje. A po co to komu w taki
piękny okres? :) :) 
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Żegnają szkołę

Cześć! Postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z uczennicami klasy IIIa gimnazjum, Karoliną Werrą
i Basią Grzegorzewską.
Mikołaj Jędrzejczak/Igor Siekierka: Jak ogólnie wspominasz pobyt w naszej szkole?
Karolina Werra: Ogólnie wspominam dobrze. Szkoła jak szkoła.
Basia Grzegorzewska: Pobyt w naszej szkole zawsze będę wspominała bardzo dobrze, choć
wiadomo - przez 9 lat, jakie tutaj spędziłam, bywały także i gorsze chwile.  Jednak mimo wszystko,
zdecydowanie więcej mam tych pozytywnych wspomnień związanych z naszą Jedynką.
MJ/IS: Jak Ci szło z różnymi przedmiotami?
KW: Na równym poziomie. Teraz to na prawdę widać. W pierwszej gimnazjum myśleliśmy, że
będzie bardzo trudno, ale po tym jak przeszliśmy do II gimnazjum okazało się, że z wszystkich
przedmiotów idzie nam podobnie.
BG: Jeżeli chodzi o naukę, to nigdy nie miałam z nią większych problemów. Jednak jak każdy mam
swoje mocniejsze i słabsze strony. Ja zdecydowanie pewniej czuję się w przedmiotach ścisłych,
które bardziej mnie interesują.
MJ/IS: Jakiego nauczyciela polubiłaś i za co?
KW: Najbardziej polubiłam Pana Nagla. Potrafi podejść do ucznia, porozmawiać, pośmiać się i
nauczyć też potrafi. Bardzo dobrze wspominam jego lekcje.
BG: Hmm...jest to trudne pytanie, jednak myślę, że najbardziej polubiłam Pana W. Paszkiewicza,
który będąc  osobą wymagającą, faktycznie potrafi zmotywować ucznia do nauki i samodzielnej
pracy.  Właśnie dzięki Panu Paszkiewiczowi zaczęłam interesować się matematyką. Jest to
nauczyciel, którego na pewno będę bardzo dobrze wspominać.
MJ/IS: Jakie były twoje relacje koleżeńskie i między klasowe?
KW: Ja bardzo dobrze dogadywałam się z rówieśnikami. Myślę, że w naszej klasie można się
dogadać, jest zgrana. Jeżeli chodzi o relacje z innymi klasami to różnie bywało, ale utrzymuję
relacje z przyjaciółmi z innych klas.
BG: Muszę przyznać, że poznałam tutaj wiele wspaniałych ludzi, z którymi naprawdę będzie mi się
ciężko rozstać w tym roku. Kontakty utrzymuję także z innymi klasami.
MJ/IS: Jaki Ci poszły egzaminy gimnazjalne?
KW: Jestem zadowolona. Język polski i historia poszły w miarę dobrze. Najlepiej napisałam część
matematyczną. Jeżeli chodzi o część przyrodniczą, to nie mogło pójść lepiej, ponieważ zadania
były bardzo, bardzo trudne. Jeżeli chodzi o język angielski, to pani była z nas zadowolona, jak
usłyszała,jakie będziemy mieć wyniki. BG: Egzaminy gimnazjalne były dla mnie bardzo stresującym
doświadczeniem. Na szczęście już po wszystkim, niedługo zresztą otrzymamy wyniki. Mam
nadzieję, że będą one satysfakcjonujące.
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Żegnają szkołę, cz. 2

MJ/IS:  Co najbardziej podobało Ci się w naszej szkole?
KW: Najbardziej podobały mi się przerwy, ponieważ na nich właśnie wszystko się działo. Raz było
dobrze, raz było źle, ale i tak najlepiej wspominam właśnie przerwy. 
BG: W naszej szkole najbardziej podobało mi się to, że mimo gorszych chwil, jakie każdy z nas
czasem ma, zawsze można było liczyć na znajomych, a także na nauczycieli, którzy chętnie
pomagają i wspierają ucznia.
MJ/IS: Jakie masz wspomnienia ze swoją klasą oraz innymi uczniami ze szkoły?
KW: Najlepiej wspominam ostatnią wycieczkę w góry. To było coś. Pięć dni luzu, można robić co się
chce, i cały ten czasu spędzasz ze swoimi przyjaciółmi.
BG: Przez 9 lat działo się naprawdę sporo. Jednak takim najmilszym wydarzeniem, do którego
często wracam ze znajomymi był wyjazd w góry w 2015r., gdzie bardzo miło spędziliśmy czas
wspólnie.
MJ/IS: Co byś zmieniła w naszej szkole, jak byś mogła?
KW: Zmieniłabym klasy podstawowe I-III, naprawdę nie chciałabym spędzić jeszcze jednego roku z
nimi. Oni powinni być jakoś oddzieleni tak, aby dać spokój uczniom gimnazjum. Zmieniłabym
jeszcze  mydło w toaletach i wszystkie przyrządy w łazienkach. 
BG: Hmm, myślę, że w naszej szkole nie ma takiej rzeczy, która bardzo przeszkadzałaby mi czy
innym uczniom, aczkolwiek rozmawiając ze znajomymi, doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby
umieścić kilka ławek na korytarzach, na których można by było usiąść na długiej przerwie.
MJ/IS: Jakie masz plany na przyszłość? Liceum, technikum czy "zawodówka"?
KW: Wybrałam liceum. Zastanawiałam się nad zawodówką. Miałyśmy z przyjaciółkami taki pomysł,
żebyśmy zostały degustatorami pączków. Wolimy jednak liceum, a pączki możemy degustować
zawsze.
BG: Po ukończeniu gimnazjum mam w planach wybranie się do liceum, do klasy o profilu
matematyczno-fizyczno-informatycznym, gdzie chciałabym bardzo dobrze przygotować się do
matury i rozwijać własne zainteresowania.
MJ/IS: Jakie są według Ciebie wady i zalety społeczeństwa naszej szkoły?
KW:  Nauczyciele byli bardzo fajni. Szczególnie dobrze wspominam Panią dyrektor. Jeżeli chodzi o
uczniów to mam mieszane uczucia. Dobrze by było, jakby tak nie mierzyli wzrokiem, jak
przechodzisz, to jest takie najgorsze uczucie. A tak poza tym to wszystko jest okej.
BG: Jak już wspomniałam wcześniej, w naszej szkole poznałam świetne osoby! Wydaje mi się, że
zdecydowana większość uczniów, jak i pracowników szkoły jest bardzo przyjazna, życzliwa i
chętna do pomocy innym.
MJ/IS: Dziękuję  bardzo za udzielenie tego wywiadu. /mj, is
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