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Spotkanie z Reymontem...

Wiosna w Tuszynie-Lesie

To był niezwykły dzień. 
15 maja , razem z Amelią
Gradowską i z Erykiem
Gabczyński, pojechałem 
na konkurs pt. ,,Władysław
Rejmont życie i twórczość”,
mający za zadanie przy-
bliżyć życiorys i historię
twórczości Władysława
Stanisława Rejmonta.
Oczywiście najpierw  na-
leżało się przygotować, 
a materiału było naprawdę
sporo! Mieliśmy przeczytać
pierwszy tom ,,Chłopów”

- ,,Jesień”. Do tego kilka
różnych biografii!
 Uczyliśmy się "na biegu",
bo czasu było mało. 
Mimo wszystko
pojechaliśmy do Lipiec
Wielkich, położonych 
w gminie Lipce Reymon-
towskie. Pytania były
nadzwyczaj trudne, 
np.,,W którym roku
Rejmont zdobył
wyróżnienie  Łódzkiej
Akademii Nauk?‘’
Poziom naszej wiedzy był
bardzo wyrównany. 

Mimo ogromnych starań,
żadne z nas „tuszyniaków”
nic nie zdobyło. Zostaliśmy
w Lipcach bardzo mile
przyjęci przez organiza-
torów  i mamy nadzieję
ponownie pojechać tam
 w przyszłym roku ... 
i wreszcie coś wygrać! 
Ale najważniejsza jest
dobra zabawa, no nie?
Jan Cekus 

Kwiecień plecień, bo
przeplata trochę zimy,
trochę lata.

Jak drozdy śpiewają na
wierzchołkach drzew,
wiosna wnet, a jak między
gałęziami, to jeszcze het.

Skowronka pieśń, to o
wiośnie wieść.

Witaj nam maiczku, ze
słowiczkiem w gaiczku.

Kwiecień drzewa przystroił
w barwne kwiaty i zieleń.
Po ogrodach, po sadach
grają ptasie kapele.

Ziemię mokrą od rosy orze
traktor zielony
- Kra, kra! - echo powtarza
z orki cieszą się wrony.
Ludzie sadzą ziemniaki,
żeby wzeszły niedługo.

Bocian chodzi po łące
liczy żaby nad strugą.
Dzwonią wiadra o studnie.
Wozy dotąd turkocą,
aż dzień pójdzie na nocleg.
Cień uśpi wieś nocą.

Potyczki z Kangurem

Oto Jaś Włodarczyk z Va    
i Filip Michewicz z IVb,
najlepsi "kangurzyści"        
 w szkole. W tym roku      
 w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym
"Kangur"szkolnym obaj
zdobyli wyróżnienie. Jasiowi
udało się to również w roku
ubiegłym. Może wyrosną
 z nich przyszli laureaci
Nagrody Nobla? Trzymamy
kciuki.  Nie zapominajcie 
o nas wówczas, chłopaki!

Witaj wiosno! Martynka Białobrzeska
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"Otwórz okno na niebie, chcemy
widzieć wciąż Ciebie..."

Maj w naszej szkole
od wielu lat
poświęcony jest
największemu
 z Polaków – Janowi
Pawłowi II. Rok 2015
to dla wszystkich
nas rok niezwykły.
Dziesięć lat temu
ukochany przez
Polaków i cały świat
Papież odszedł
 do domu Ojca, a rok
temu Franciszek
podniósł Go do rangi
świętego.
Dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2
 w Tuszynie Papież
–Polak to postać
wyjątkowa. Wszyscy
uczniowie znają Go
 i kochają. Wszyscy
pragną oddać Mu
hołd.

 Co roku z tej okazji
przygotowujemy
uroczystą akademię.
Chętnych do śpiewu
 i recytacji jest
zawsze mnóstwo.
Pod okiem pani od
muzyki uczymy się
pięknych piosenek
poświęconych Ojcu
Świętemu.
Pani i pan
od języka polskiego
pomagają nam
przygotować się
 do recytacji.
Wybierają wiersze,
dają wskazówki, jak
najlepiej oddać ich
przesłanie i nastrój. 
Panie od religii
 i plastyki szykują
dekoracje. Co roku
inne, ale zawsze
piękne i związane

 z programem
artystycznym.
 Czasu i sił nie żałuje
nikt. Potem próby,
próby  i wreszcie ten
dzień. Najpierw
zżera nas trema?
Czy nikt się nie
 pomyli? Nie
zapomni
ze zdenerwowania
swej roli? Cisza
 i wpatrzone z uwagą
oczy naszych
kolegów, a na koniec
gromkie brawa
rekompensują nasz
wysiłek i zachęcają
 do przygotowań
 w przyszłym roku.
Zazwyczaj gościem
honorowym na
naszej akademii jest
ksiądz proboszcz.
 Po występie ksiądz

proboszcz Tadeusz
Słobodzińki zaprosił
nas do kościoła,
abyśmy  program
zaprezentowali
wszystkim
parafianom.
Ucieszyliśmy się
bardzo, bo nasi
rodzice i dziadkowie,
nieobecni w szkole,
będą mogli oglądać
nasz wysiłek
i trzymać za nas
kciuki. Spotkaliśmy
się w kościele
 w środę
20 maja 2015 r.
 Po mszy świętej
zaprezentowaliśmy
wszystkim nasze
wiersze i piosenki.
Recytacja wierszy to
tegoroczne zadanie
uczniów klas piątych

 i szóstych, a także
trzecioklasistek.
Na chór składali się
uczniowie klas
trzecich, czwartych,
piątych i szóstych.
Wyjątkowo dołączyły
do nas nasze
koleżanki
 z gimnazjum:
Kornelka Damięcka,
akompaniująca
dziewczynkom
z trzeciej klasy
 na gitarze oraz
śpiewająca Weronika
Słowińska, a także
nasza starsza
licealna koleżanka
Julia Kuśnierczyk.
 Tych braw
 na stojąco i łez
 na twarzach
oglądających nas
pań  w czasie

programu nie
zapomnimy nigdy.
Dowiedzieliśmy się,
że muzyka i poezja
mogą poruszyć
ludzkie dusze.
Wszystkim podobał
się chyba nasz
program. Ksiądz
proboszcz gorąco
dziękował nam
 i naszym opiekunom
za przybycie
 do kościoła
i wspólnie przeżyte
wzruszenia. Po
zakończonej
uroczystości rozdał
nam wszystkim
przepyszne
czekoladowe
cukierki.
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Konkurs BRD za namiWiwat 3 Maja!

Z okazji Dnia Ziemi
szkolny teatr „Bez
kurtyny” zaprezentował
bardzo ciekawy
spektakl o tematyce
ekologicznej.
Wszystkim uczniom
bardzo podobało się
wesołe przedstawienie,
które nie tylko bawiło,
ale uczyło nas, jak być
prawdziwym
przyjacielem przyrody,
jak nie niszczyć jej
bezmyślnie.

Na przedstawienie
przybyli do nas również
zaproszeni
 przez samorząd klas
młodszych goście 
z przedszkola.
Maluchom również
przypadło do gustu
wesołe przedstawienie
przygotowane przez
starszych kolegów. 

Wiosna

Wiosna w moim ogrodzieWiosenne zdjęcie

Konstytucja
uchwalona 3 Maja
1791 roku była drugą
na świecie i pierwszą
w Europie. Uchwalili ją
polscy patrioci,
pragnący uchronić
swój kraj od zguby.
Niestety, próby
ratowania Polski
przyszły za późno

i nasi sąsiedzi
 rozgrabili nasz kraj.
Już od lat w polskich
szkołach możemy
czcić rocznicę
konstytucji. U nas
przygotowaniem
akademii zajmują się
zazwyczaj klasy
czwarte  wraz z
wychowawcami.

Tegoroczna
uroczystość była
wyjątkowa. 
Zaprezentowany
został  film
edukacyjny,
pokazujący
najważniejsze
wydarzenia z historii
Polski.
Czwartoklasiści

z przejęciem
opowiadali o tym, jak
nasi przodkowie
budowali swą
ojczyznę. Takie
spotkania to nie jest
czas stracony.
Niebanalne pomysły
pomagają nam
poznać historię
naszego kraju.   

Za nami już XXXVIII
edycja konkursu
Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego.
Biorą w nim udział
uczniowie klas
szóstych,
przygotowujący się
 pod opieką pani Beaty
Mielczarek. Uczymy
się przepisów ruchu
drogowego oraz
poznajemy tajniki jazdy
na rowerze już od
pierwszych dni
września. Sumiennie
przygotowujemy się do
konkursu. W tym roku
szkolnym w skład
naszej drużyny weszli

Amelka Gradowska,
Natalka Banach,
Szymon Słowiński oraz
Patryk Niepsuj.
Zdobyliśmy pierwsze
miejsce w gminie 
w kategorii szkół
podstawowych oraz
drugie w powiecie
łódzkim wschodnim.
Cieszymy się, że nie
zawiedliśmy
oczekiwań naszych
kolegów
 i opiekunów i godnie
reprezentowaliśmy
naszą szkołę.

Kinga Sujecka

Julia SwaczynaMateusz Peczka
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Po co ludzie uczą
się matematyki?
Żeby uczyć
matematyki
innych.

Strach ma krabie
oczy...

Młodzi twórcy z SP2 zapraszają...

Człowiek uczy się
przez całe życie...
Z wyjątkiem lat
szkolnych.

Wywiad z laureatami
mitologicznego "Olimpusa"

W trzy strony...
(odcinek drugi)

Warto przeczytać!

 Z historii
narodów możemy
się nauczyć, że 
narody niczego
się nie nauczyły  
 z historii.

Witam moich
rozmówców: Amelkę,
Anitę, Wiki, Jaśka 
i Eryka.
Jak przygotowaliście
się do konkursu?
-Uczyłam się i dużo
powtarzałam
-Słuchałem mitologii
przez 2 tygodnie.
-Czytałam mity.
Kto pomagał wam
się przygotoważ do
konkursu?
-Pani Matyjasek.
-Mama i Pan
Matyjasek.
-Rodzice i Pani
Matyjasek.
Dlaczego mity?
-Są ciekawe.

-Bo je lubię.
-Bo czasy się
zmieniają, ludzie nie.
Który mit podobał
wam się najbardziej?
-Wszystkie były
ciekawe.
-Mit o Prometeuszu.
-Historia Odyseusza.
-Nie mogę wybrać...
Od kiedy
interesujecie się
mitami?
-Odkąd omawialiśmy
je na polskim.
-Odkąd przeczytałam
je jako lekturę.
Co czuliście, gdy
poznaliście wyniki?
-Bardzo się cieszyłam.
-Byłam szczęśliwa.

-Szczęście.
-Radość.
-Byłam bardzo
szczęśliwa.
Co na to wasi
rodzice?
-Byli dumni.
-Bardzo się cieszyli.
Czego nauczyły was
mity?
-Że mamy takie same
pragnienia  jak ludzie 
w starożytności.
Dziękuję moim
rozmówcom. Gratuluję
.

Natalka Banach

Kiedy dzień zbliżał się
już ku końcowi, nic nie
zapowiadało, że
wieczór będzie pełen
niespodzianek... 
W środę wieczorem
zobaczyłem coś
dziwnego. To był
kosmita, a może jakiś
goryl? Był duży,
przypominał kraba. 
Miał wiele zębów
 ostrych jak szpilki,
czerwone ślepia,
lśniący pancerz, silne
nogi i jakieś jajo
 na głowie. Wyglądał
strasznie. Podszedłem
bliżej, a stwór się
poruszył. Ze strachu

wskoczyłem do krzaka
obok. Bestia rozejrzała
się, pokręciła głową 
i wróciła na swoje
miejsce. Nagle obok
przebiegł królik, stwór
ani drgnął.
Postanowiłem podejść
bliżej. Okazało się, że
bestia to cień małego
skorupiaka i... moja
wyobraźnia. Zacząłem
się śmiać. Krab ugryzł
mnie w nogę. Gdy
opowiedziałem o tym
kolegom, śmiali się, 
ale chyba nie
chciałbym przeżyć
tego jeszcze raz.

Oskar Chaładziński

Wiosna w moim ogrodzie

Niedawno czytałem
książkę "Zagadki
Sherlocka Holmesa"
Arthura Conana
Doyle'a. Opisuje ona
zagadki rozwiązywane
przez młodego
detektywa, z którymi
nie mogą się uporać
nawet najbardziej
doświadczeni brytyjscy
agenci. Holmes
metodą dedukcji
zawsze dochodzi do
sedna sprawy. Książka
składa się z dwunastu
rozdziałów, a każdy
opisuje inną zagadkę.

Ciekawostka - Holmes
jest okropnym
bałaganiarzem, 
a w jego domu leżą
nieuporządkowane
kartki z notatkami.
W wielkiej skrzyni
detektyw trzyma zaś
niezwykłe pamiątki 
po rozwiązanych
zagadkach. Pomaga
mu często przyjaciel -
Watson. Szczerze
zachęcam wszystkich
do przeczytania książki
o tym detektywie.
Szymon Słowiński

Brawurki miały moc
panowania nad ziemią 
i nad wszystkimi
kwiatami i innymi
roślinami. Różoletki
władały wodą i ogniem,
mogły go wywołać lub
ugasić. Wszystkie
moce były potrzebne
do zachowania
harmonii w świecie.
Jednak każdego roku
jedna z łąk była
ważniejsza od innych.
Wybierano po jednym
przedstawicielu każdej
z grup jednorożców, 
a oni rywalizowali ze
sobą. Grupa, 

z której pochodził
zwycięzca przez rok
sprawowała władzę
nad pozostałymi. 
Wśród Niebczarek żyła
Bella, między
Brawurkami dorastała
Britta, a Britianna była
jedną z Różoletek.
Całą trójkę zwano
jednociółkami, czyli
przyjaciółkami. Ich
matkami były królowe
jednorożców, Rialonda,
Grulionda i Merlonda.
(cdn.)
Ada Kacprzak

Redakcja "Dwojaków"
życzy wszystkim
czytelnikom
wspaniałych,
radosnych oraz
słonecznych wakacji,

odpoczynku i wielu
niezapomnianych
wrażeń. Spotkamy się
ponownie jesienią!

Wojtek Bratkowski


