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83-300, Kartuzy

Numer 14 06/15

Uroczy występ pięciolatków.

Mikołaj w 'zerówce'.

Szkolny zespół regionalny.

Zespół teatralny

"KRÓLOWA ŚNIEGU" 
W WYKONANIU ŚWIETLIKÓW

Świetliki  udały się do Redy, aby wziąć udział w XIII Powiatowym
Przeglądzie Małych Form Teatralnych. Celem konkursu była
edukacja w zakresie kultury teatralnej oraz konfrontacja i ocena
działań artystycznych teatrów amatorskich. Oceny występów
dokonywało trzyosobowe jury składające się z aktorów Teatru
Wybrzeże oraz Teatru Gdynia Główna. Ocenie podlegał dobór
scenariusza, gra aktorska, ruch sceniczny, technika sceny i
reżyseria oraz kreatywne podejście do wybranego repertuaru.
Liczył się pomysł i aranżacja. Nasze Świetliki, które skupiają
uczniów klasy IIIc, przedstawiając bajkę o Zimowej Pani
wywalczyły I miejsce, natomiast Liwia Tobys odgrywająca rolę
głównej bohaterki uzyskała wyróżnienie indywidualne za grę
aktorską.

WYDARZENIA ROKU 2014/15 
KONCERT CHARYTATYWNY "DZIECI-DZIECIOM"
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ZABAWA KARNAWAŁOWA

Zabawa karnawałowa. Barwne stroje dzieci.

Pasowanie na czytelnika.

Osiągnięcia sportowe.

28 stycznia 2015 r. odbyła się dyskoteka klas IV-VI, a
dzień później dla klas 0 – III.
Bal karnawałowy dla młodszych klas prowadzili
uczniowie klas szóstych: Anna Knop, Kinga Zwara,
Oliwia Rogacewicz oraz Krzysztof Wica. Dzieci
tańczyły według układów tanecznych wymyślonych
przez starsze koleżanki. Odbywały się różne konkursy
i zabawy np. taniec na gazecie, zawody w tańczeniu
kaczuszek. Wszystkie dzieci były bajecznie
poprzebierane na wzór swoich ulubionych postaci.
Dyskoteka trwała 2 godziny, więc wszyscy mieli czas,
aby się wyszaleć.

Cztery szkoły z Polski północnej zostały
zakwalifikowane do wspólnego programu Ministerstwa
Sportu oraz Polskiego Związku Zapaśniczego „Zapasy
Sportem Wszystkich dzieci". Głównym celem tego
programu jest wszechstronny rozwój sportowy dzieci
w szkołach podstawowych. Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach w dowód uznania
za wieloletnią pracę z młodzieżą w zapasach, została
zakwalifikowana do tego programu.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

J.A. L.W.

J.A.

Zapasy.
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PIKNIK NAUKOWY W DWÓJCE

KONCERT WIOSENNY

Naukowcom przysłuchiwały się nie tylko dzieciPierwszaki także uczestniczyły w konkursach.

Gra na kubkach.

20 marca 2015 roku uczniowie
naszej szkoły udali się do
Państwowej Szkoły Muzycznej w
Kartuzach świętować pierwszy
dzień wiosny.  Koncert odbył się w
sali widowiskowej, a przygotowały
go osoby z klas IV-VI. Dziewczyny
z klasy Vc zaprezentowały układ
taneczny ułożony przez panią
Agnieszkę Łabudę do piosenki z
filmu „Zmierzch”, natomiast 
uczennice kl. Va wykonały utwór
grając na nietypowym instrumencie
- na kubkach. Uczniowie śpiewali,
grali, tańczyli i czytali  wiosenne
wiersze. 

8 maja 2015 roku w naszej szkole odbył się piknik
naukowy podsumowujący projekt "Szkoła daje więcej".
Impreza trwała ponad 4 godziny. Na boisku za szkołą
znajdowały się różne stoiska. Przy każdym naukowcy
przekazywali uczniom cząstkę swojej wiedzy poprzez
zabawę i quizy np. konstruowanie silnika, zabawa z
ciekłym azotem. Odbywało się wiele konkursów. 

.J.A.

J.R.
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FESTYN KASZUBSKI

   INFORMACJE 
O SZKOLE:

Część artystyczna

          
PASOWANIE NA UCZNIA

W tym wyjątkowym dniu uczniowie
klas pierwszych zostali przyjęci do
"braci uczniowskiej" naszej szkoły.
Chcąc zdać jak najlepiej egzamin
na ucznia recytowali wiersze,
śpiewali piosenki i złożyli
ślubowanie. Po uroczystym
pasowaniu na ucznia były życzenia
i upominki od pana dyrektora,
księdza proboszcza, uczniów klas
II i Samorządu Uczniowskiego.
Każdy uczeń otrzymał dyplom,
pamiątkowy znaczek oraz
upominek. Nie zabrakło także
"rożków obfitości" i pamiątkowych
zdjęć.

Grupa taneczna El'dance Występ klasy VIa.

Ćwiczenia w gaszeniu pożaru. Klasa 3c, czyli "Tyle słońca w całym mieście".

           www.sp2.kartuzy.pl
www.facebook.com/sp2kartuzy

adres: ul. Wzgórze Wolności 1
 83-300 Kartuzy

fax: 58 681 33 25
sekretariat: 58 681 18 17

kierownik świetlicy: 
58 681 10 70

pedagog: 58 681 10 92

  sp2mk@poczta.onet.pl

M.C.

M.A M.A.

M.A. M.
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