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Dzień Edukacji Narodowej w Polsce ma początki od
1957 roku . Potocznie nazywany  jest Dniem
Nauczyciela . To okazja do  uroczystych obchodów      
w instytucjach związanych z oświatą . Nauczycielom
wręczone są nagrody za osiągnięcie dydaktyczno-
wychowawcze . I z tej okazji wszystkim wspaniałym
nauczycielom dziękujemy , że potraficie przekazać
nam swoją wiedzę , za słowa zachęty i proste gesty
życzliwości .

Bukiet kwiatów NauczycielWallpaper HD NL Times
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Przepis na jesień

Mamy już jesień, a z nią powracają również choroby, spowodowane wychodzeniem na dwór
bez kurtek. Słuchajcie! Ubranie musi być dostosowane do panujących na zewnątrz warunków
atmosferycznych. Dobry ubiór to nie tylko zapewnienie komfortu, lecz także dbałość o nasze
zdrowie. Dużo osób latem, gdy jest 30*C, przegrzewa swój organizm ciepłymi bluzami, a gdy 
zimno chodzą w krótkich rękawkach. Warto też przed snem wywietrzyć pomieszczenie lub
wyjść na spacer, lecz w odpowiednim ubiorze. Okres przeziębień najczęściej trwa od
października do kwietnia, aby go uniknąć dostarczajcie organizmowi  witaminę C. Dawki
witaminy otrzymamy poprzez picie ciepłej herbaty z cytryną i miodem, jedzenie cebuli w
różnej postaci. Nie pozwólcie, aby dopadła was grypa lub przeziębienie.
Przepis na bombę witaminową w postaci ciepłej herbaty. Składniki:
- czarna herbata,
-plaster cytryny,
- łyżeczka miodu,
- łyżeczka potartego imbiru
No to zaczynamy!
1. Przegotuj wodę na herbatę.
2. Wlej wodę do kubka, następnie wrzuć torebkę czarnej herbaty. Dodaj łyżeczkę miodu.
3. Później wrzuć plasterek cytryny, umyj imbir i potrzyj go, aby wyszła jedna łyżeczka,
następnie wrzuć go do kubka. Gotowe, smacznego! /NK

Kasztany HerbataInfor WP



www.pomorska.pl Gazeta Pomorska | Numer 2 10/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolny express

Czytać może każdy

O samorządzie słów kilka

Nie każdy wie, ale w naszej szkolnej bibliotece są nowe książki dla gimnazjalistów i dla dzieci
ze szkoły podstawowej. Na półkach można znaleźć powieści: "Złodziejka książek", "Miasto
kości", "Mroczne umysły". A dla młodszych jest seria książek "Zaopiekuj się mną" czy
"Koszmarny Karolek". Są to też najczęściej wybierane  lektury do czytania. Warto przyjść        
i poszukać na bibliotecznych półkach, gdyż czeka tam na was wiele bardzo interesujących
książek.Zachęcam do wizyty w bibliotece. /WP

Witam. Dzisiaj przeprowadzę wywiad z zastępcą przewodniczącego w naszej szkole Zuzanną Lewińską na temat planów
samorządu szkolnego.
- Dzień dobry Mikołaju.
- Dlaczego postanowiłaś wstąpić do samorządu uczniowskiego?
- W związku z tym, iż w pierwszej klasie gimnazjum udzielałam się więcej w sprawy niż członkowie tego samorządu, na
następny rok opiekunowie samorządu zaproponowali mi posadę skarbnika szkolnego.
- Co sądzisz o nowych członkach samorządu szkolnego?
- Uważam, że Stanisław Lemański oraz Julia Grzeca mają bardzo duży potencjał i bardzo się cieszę, bo na pewno dużo
do niego wniosą.
- W tamtym roku ewidentnie skupialiście się na gimnazjum.Czy w tym roku też tak będzie?
-Tak jak trafnie zauważyłeś, SU skupiał  się w większości na gimnazjum , więc stwierdziliśmy, że zaniedbaliśmy szkołę
podstawową i w tym roku większość akcji będzie przeznaczona dla klas podstawówki, ale żeby nie zaniedbać w tym
samym czasie uczniów gimnazjum, postanowiliśmy, że dla nich też będą organizowane różne wydarzenia.
-Czy macie plany  na ten rok, czy jeszcze nie myśleliście o tym?
-Oczywiście, że mamy już rozpisane wydarzenia na cały rok szkolny. Najwięcej zaplanowanych jest  na maj, czerwiec i
marzec.
- Jak myślisz czy szkoła zdoła sfinansować te pomysły?
- W poprzednich latach nie było problemu ze sfinansowaniem naszych pomysłów. Poza tym my jako Samorząd też
mamy własne środki. Pomagały nam też klasy w organizacji, a także i Pani dyrektor zawsze wspierała nas finansowo i
nie odrzucała naszych pomysłów.
- Czy opiekunowie samorządu mocno ingerują w wasze działania?
- Tak, pan Nowak i pani Hintz zawsze wspierali nas w naszych działaniach, ale dawali też swobodę. 
- Dziękuję  Zuzanno z ten wywiad. /MJ
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Najlepsi z najlepszych

Dnia 28 września 2016 roku odbyła się Sesja Rady Miejskiej  w hali widowiskowo-sportowej
KRAJNA ARENA w Sępólnie Krajeńskim. Tego dnia z naszej szkoły poszło tam około 60
uczniów, lecz i inni uczniowie z innych szkół również się tam wybrali. Po wejściu wszystkich
ważnych gości rozpoczęła się uroczystość. Wszyscy byli bardzo odświętnie ubrani, a rodzice
oglądali swoje pociechy z trybun. Po przedstawieniu planu sesji  burmistrz Waldemar
Stupałkowski wręczał stypendia i nagrody uczniom za doskonałe osiągnięcia w nauce oraz
sukcesy artystyczne i sportowe. Odczytywane osoby podchodziły po nagrody, z czego były
bardzo ucieszone, a rodzice bardzo dumni. Wniosek jest jeden: warto się uczyć, a zostaniesz
nagrodzony. ;) /MB
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Stasiu Lemański
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Piłka nożna 

Biegli po awans

22 września br. w czwartek rozpoczęły się gminne zawody w piłce nożnej dla szkół
gimnazjalnych. Do zmagań przystąpiły 4 drużyny dziewcząt i 4 drużyny chłopców. Emocje    
w czasie gry były wielkie, każdy zawodnik grał z poświęceniem  i próbował wypaść jak
najlepiej. Drużyny z naszej szkoły wypadły dosyć dobrze. Jednak dziewczyny jak i chłopcy      
z Zespołu Szkół  numer 3 wypadły najlepiej i to oni zajęli pierwsze miejsca. /MT

Jak co roku bywa cały wrzesień oraz połowa października obfita jest w wiele najróżniejszych zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Ja opowiem
wam dziś o
indywidualnych zawodach przełajowych, w których wzięło udział bardzo wielu reprezentantów z naszej szkoły. Mianowicie, 16 września na stadionie MLKS
Krajna Sępólno
Krajeńskie rozpoczął się turniej. Zmagania toczyły się w 4 kategoriach: dziewczęta SP (800m), chłopcy SP (1000m), dziewczęta gimnazjum (1500m) oraz
chłopcy gimnazjum
(2000m). Awans na zawody powiatowe uzyskiwało po 10 najlepszych biegaczy z każdej kategorii. Z naszej szkoły awans uzyskał/a:
-Kasia Bodzińska (3 miejsce w kategorii dziewcząt SP) czas: 2:53,63
-Dominika Wojtasik (6 miejsce w kategorii dziewcząt SP) czas: 3:11,51
-Ewa Theus (9 miejsce w kategorii dziewcząt SP) czas: 3:17,94 (W kategorii dziewczyn SP brało udział 24 zawodniczki)
-Kuba Nowak (1 miejsce w kategorii chłopców SP) czas: 3:14,40
-Antek Janikowski (4 miejsce w kategorii chłopców SP) czas: 3:34,10
-Mikołaj Ryngwelski (5 miejsce w kategorii chłopców SP) czas: 3:39,27
-Kuba Szczepanowski (7 miejsce w kategorii chłopców SP) czas: 3:43,90
-Szymon Szykowny (8 miejsce w kategorii chłopców SP) czas: 3:47,52
-Kacper Chylewski (10 miejsce w kategorii chłopców SP) czas: 3:48,46 (W kategorii chłopców SP brało udział 22 zawodników)
-Julia Grzeca (1 miejsce w kategorii dziewcząt gimnazjum) czas: 5:51,16
-Julianna Siedlecka (4 miejsce w kategorii dziewcząt gimnazjum) czas: 6:34,44
-Agnieszka Jendrzyńska (6 miejsce w kategorii dziewcząt gimnazjum) czas: 6:46,73
-Nadia Strawa (7 miejsce w kategorii dziewcząt gimnazjum) czas: 6:48,50
-Julia Lewińska (8 miejsce w kategorii dziewcząt gimnazjum) czas: 6:53,74
-Marysia Źróbek (9 miejsce w kategorii dziewcząt gimnazjum) czas: 6:59,10
-Wiktoria Kołata (10 miejsce w kategorii dziewcząt gimnazjum) czas: 7:04,90 (W kategorii dziewczyn gimnazjum brało udział 21 zawodniczek)
-Krzysiu Klunder (4 miejsce w kategorii chłopców gimnazjum) czas: 8:00,40
-Mateusz Petsch (7 miejsce w kategorii chłopców gimnazjum) czas: 8:14:42 (W kategorii chłopców gimnazjum brało udział 42 zawodników).
Warto dodać, że o włos od awansu był Hubert Sudziński, który dosłownie o sekundę przegrał walkę o awans z Marcinem Przybylskim z trójki i ostatecznie
zajął 11 miejsce,
niepremiowane awansem na zawody powiatowe. Wyobraźcie sobie smutek i złość jaką czuł nasz kolega po przegranym o sekundę awansie, ale przecież
taki jest sport, którego
mimo bolesnych porażek wszyscy bardzo kochamy! :) /SL
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	Nie każdy wie, ale w naszej szkolnej bibliotece są nowe książki dla gimnazjalistów i dla dzieci ze szkoły podstawowej. Na półkach można znaleźć powieści: "Złodziejka książek", "Miasto kości", "Mroczne umysły". A dla młodszych jest seria książek "Zaopiekuj się mną" czy "Koszmarny Karolek". Są to też najczęściej wybierane  lektury do czytania. Warto przyjść         i poszukać na bibliotecznych półkach, gdyż czeka tam na was wiele bardzo interesujących książek.Zachęcam do wizyty w bibliotece. /WP
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	Witam. Dzisiaj przeprowadzę wywiad z zastępcą przewodniczącego w naszej szkole Zuzanną Lewińską na temat planów samorządu szkolnego. - Dzień dobry Mikołaju. - Dlaczego postanowiłaś wstąpić do samorządu uczniowskiego? - W związku z tym, iż w pierwszej klasie gimnazjum udzielałam się więcej w sprawy niż członkowie tego samorządu, na następny rok opiekunowie samorządu zaproponowali mi posadę skarbnika szkolnego. - Co sądzisz o nowych członkach samorządu szkolnego? - Uważam, że Stanisław Lemański oraz Julia Grzeca mają bardzo duży potencjał i bardzo się cieszę, bo na pewno dużo do niego wniosą. - W tamtym roku ewidentnie skupialiście się na gimnazjum.Czy w tym roku też tak będzie? -Tak jak trafnie zauważyłeś, SU skupiał  się w większości na gimnazjum , więc stwierdziliśmy, że zaniedbaliśmy szkołę podstawową i w tym roku większość akcji będzie przeznaczona dla klas podstawówki, ale żeby nie zaniedbać w tym samym czasie uczniów gimnazjum, postanowiliśmy, że dla nich też będą organizowane różne wydarzenia. -Czy macie plany  na ten rok, czy jeszcze nie myśleliście o tym? -Oczywiście, że mamy już rozpisane wydarzenia na cały rok szkolny. Najwięcej zaplanowanych jest  na maj, czerwiec i marzec. - Jak myślisz czy szkoła zdoła sfinansować te pomysły? - W poprzednich latach nie było problemu ze sfinansowaniem naszych pomysłów. Poza tym my jako Samorząd też mamy własne środki. Pomagały nam też klasy w organizacji, a także i Pani dyrektor zawsze wspierała nas finansowo i nie odrzucała naszych pomysłów. - Czy opiekunowie samorządu mocno ingerują w wasze działania? - Tak, pan Nowak i pani Hintz zawsze wspierali nas w naszych działaniach, ale dawali też swobodę.  - Dziękuję  Zuzanno z ten wywiad. /MJ
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