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Już po wakacjach... Co w numerze?

Witam Wszystkich w imieniu redakcji. Dnia 4 września oficjalnie
zakończyły się nasze wspaniałe wakacje, i rozpoczął się nowy rok
szkolny 2017/2018. Mamy przyjemność zostać z Wami już drugi rok.
Niektórzy redaktorzy zostali,  a  niektórzy  dopiero  zaczynają
przygodę z dziennikarstwem. W naszym gronie serdecznie
witamy Mikołaja, Oliwię       i Wiktorię, którzy doszli do naszej redakcji.
Oni dopiero się uczą, więc wybaczcie im jakiekolwiek błędy. Mikołaj
bardzo lubi komputery, więc w naszej gazetce właśnie on będzie
opisywał nowe technologie oraz różne gry. Wiktoria i Oliwia interesują
się poradami, więc to one będą Wam wszystkim radzić. Serdecznie
zapraszamy do lektury pierwszego wydania w nowym roku szkolnym
2017/2018. /nk

Pierwszy numer po wakacjach a w
nim:
- nowi redaktorzy,
- wywiad z Panią Dyrektor,
- o drugim śniadaniu,
- o biegach przełajowych,
- kącik o nowych technologiach
pasjonata Mikołaja,
- porady jak się uczyć.
Zapraszamy do lektury. :)

Już jesień... Czytać trzeba!Igor Siekierka Wiktoria Kołata
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Uczyć się można łatwo - wystarczy
chcieć! 

Pożywne drugie śniadanie - można!

Dzisiaj opiszemy Wam, jak skutecznie się uczyć, żeby mieć dobre  efekty.
Pierwszym krokiem do sukcesu jest czystość i cisza w miejscu pracy. Jeśli
jesteś wzrokowcem, przydatne będą markery, kolorowe pisaki, aby szybciej
zapamiętać najważniejsze informacje. Jeżeli metoda wzrokowca Ci nie
pomaga, spróbuj innej . Tą metodą jest nagrywanie swojego głosu a później
odsłuchiwanie nagrania. Dzięki tej metodzie możesz powtarzać swoje
notatki.Tak uczą się słuchowcy. A gdy preferujesz ciągłe granie na
komputerze, polecamy gry edukacyjne. Na wielu platformach można
znależć gry i zadania z różnych dziedzin. I w ten sposób możesz powtórzyć
cz utrwalić sobie materiał. /wk, os

Zdrowe, pożywne śniadanie?  Czemu nie? To podstawa.Dzisiaj po długiej przerwie przedstawię
Wam pomysł na zdrowe , pożywne drugie śniadanie do szkoły , aby mieć dużo energii w
pokonywaniu zamierzonych celów w szkole.Takie kolorowe kanapki może zrobić każdy. Składniki :
2 kromki chleba pełnoziarnistego , papryka , plastry sera żółtego , 2 listki sałaty , masło .Wykonanie:
                    1. Posmaruj chleb masłem , następnie połóż listek sałaty . 2. Na sałatę połóż plaster
sera . 3. Umyj i pokrój paprykę w paski , a następnie połóż je na kanapkę . 4. Złóż dwie części
chleba razem i gotowe! Te same kroki zrób, robiąc druga kanapkę . Na przekąskę przyda Ci się
owoc lub jakieś warzywo np: jabłko lub pokrojona w paseczki papryka. Nie zapomnij również o piciu
, najlepiej brać ze sobą wodę mineralną , a nie słodkie napoje . Jeśli lubisz, możesz wziąć orzechy
włoskie lub laskowe. Orzechy zawierają mnóstwo witamin. Podsumowując, jeśli chcesz, aby mozg
dobrze pracował a cały organizm czuł się dobrze, to rób sobie zdrowe drugie śniadanie.Mam
nadzieję , że wszyscy skorzystacie z moich pomysłów. Pozdrawiam. /mb
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Nasi biegacze znów w akcji!

18 września na stadionie w Sępólnie Krajeńskim odbyły się
indywidualne biegi przełajowe. W zawodach brało udział 107
zawodników ze szkół z naszej gminy, którzy startowali w 4 kategoriach-
dziewczyny, chłopcy rocznik 2005 i młodsi (800m i 1000m) oraz
dziewczyny, chłopcy z rocznika 2004-2002 (1500m i 2000m). Uczestnicy
startowali ze stadionu i finiszowali również na nim. Dziesięciu
najlepszych zawodników z każdej kategorii wiekowej uzyskało awans
na zawody powiatowe, które odbędą się 2 października.
Uczniowie naszej szkoły, którzy wywalczyli awans na przełaje
powiatowe:
Katarzyna Bodzińska- 800m
Dominika Wojtasik- 800m
Wiktoria Kotlewska- 800m
Mikołaj Ryngwelski- 1000m
Paweł Szemryk- 1000m
Julia Grzeca- 1500m
Julia Lewińska- 1500m
Nikola Kołata- 1500m
Ida Zalewska- 1500m
Wiktoria Kołata- 1500m
Krzysztof Klunder- 2000m
Marcel Kubicki- 2000m
Jakub Nowak- 2000m
W imieniu redakcji wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów! :) /sl
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Nasza przyszłość - wywiad z Panią
Dyrektor!

Witam was w kolejnym roku szkolnym. Na samym początku postanowiłem przeprowadzić
wywiad z naszą Panią Dyrektor. O czym rozmawialiśmy? Przekonajcie się sami!

MJ: Wolałaby Pani, by gimnazja zostały czy lepiej, że wróciła ośmio-klasowa szkoła
podstawowa?
Katarzyna Kolasa: Wolałabym, żeby gimnazja zostały, ponieważ coś co funkcjonowało prawie
20 lat, miało wypracowane metody, miało swoją renomę, uczniowie gimnazjów zdobywali
coraz to lepsze wyniki w międzynarodowych testach PISA, więc myślę, że początki
gimnazjów były trudne, ale po tylu latach uważam, że to były dobre szkoły.
MJ: Czy jest dużo zamieszania (w sensie papierkowym/administracyjnym) przez
wprowadzoną reformę?
KK: Tak, reforma wprowadziła dużo zamieszania począwszy od tego, że jest teraz szkoła
podstawowa, nie istnieje gimnazjum, w szkole podstawowej uczą się oddziały gimnazjalne.
Uczniowie Ci ukończą szkołę gimnazjalną, a my byliśmy zespołem szkół, więc pieczęcie,
tablice informacyjne, nawet napis na elewacji od strony sali gimnastycznej brzmi: "Zespół
Szkół nr 1". W tym momencie należy zmienić te wszystkie rzeczy. Mamy wymienione
pieczęcie, ale pozostają sprawy z tematyki księgowej, rzeczy związane z zakładem
ubezpieczeń społecznych, sprawy w urzędzie skarbowym, wszelkie zgłoszenia do ZUS-u, to
wszystko musimy zarejestrować od początku, dlatego że nie pracujemy już w Zespole Szkół
nr 1 tylko w Szkole Podstawowej nr 1. Zamieszanie jest duże, szczególnie z darmowymi
podręcznikami, części podręczników nadal nie ma. Nie jest prawdą, że to dyrektorzy (jak to
podają media), którzy są związani z Platformą Obywatelską nie zamówili podręczników na
czas. Ja nie jestem związana z żadną partią. Zamówiliśmy podręczniki dla uczniów 30 maja, a
jak sam (przed rozmową) powiedziałeś, nadal nie macie wszystkich podręczników. Do tego
dochodzą migracje uczniów, faktury, które przychodzą na podręczniki, po czym w
międzyczasie czwórka uczniów w ostatnim tygodnu wakacji zmieniła szkołę. Faktura
przychodzi na podręczniki w łącznie z tą czwórką, są faktury do zapłacenia, bo one są
terminowe, one są nieadekwatne do rzeczywistości, bo uczniów jest mniej, faktura powinna
być niższa, można było by tu długo wymieniać. Podsumowując, zamieszanie jest bardzo,
bardzo duże.
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Chromecast to urządzenie, które pozwala nam oglądać filmy z Netflix,
HBO GO, YouTube itp. na telewizorze. Podłączamy go przez port HDMI.
Obsługujemy go za pomocą telefonu, laptopa czy tabletu. Działa na
urządzeniach z systemem  iOS oraz Android. Można go podłączyć do
każdego telewizora, nawet tych starszych modeli. Aby podłączyć go do
telefonu lub innego urządzenia, które wymieniłem, wystarczy włączyć
aplikacje Google Home i od razu znajduje nam urządzenie. Chromecast
jest jak na swoje funkcje bardzo mały. Opinie, które usłyszałem od
innych, są pozytywne. Uważam, że to urządzenie przyda się każdemu,
kto ogląda dużo filmów. /mk

.

Tanio i nowocześnie

MJ: Jakby mogła Pani zmienić jedną rzecz w tej reformie, to co by to było?
KK: Ja bym najchętniej nie wprowadzała w ogóle tej reformy, ponieważ
jej  efekty  będziemy mogli zobaczyć dopiero po wielu, wielu latach, ponieważ młodzi ludzie, a wy
jesteście takim materiałem, gdzie efekt zmian wprowadzanych na was będzie widoczny dopiero po
kilku, kilkunastu latach.
Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu. /mj
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