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Drodzy Czytelnicy!
Zapraszamy Was do zapoznania się z nowym świątecznym numerem Kropki.

Miłego czytania!

.

Z okazji nadchodzących 
świąt Bożego Narodzenia 

składamy najserdeczniejsze
życzenia Rodzicom,

Nauczycielom i Wam Uczniowie
. 

Kochani, życzymy Wam zdrowia,
pogody ducha, spełnienia

wszystkich marzeń 
oraz samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym Nowym 2017

Roku, 
a także szampańskiej zabawy

sylwestrowej.

Redakcja

GRATULUJEMY NAJLEPSZYM!
 "Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe"

 Oto uczniowie, którzy uzyskali najwyższy wynik w konkursach przedmiotowych (etap szkolny) 
 i awansowali do zawodów rejonowych.

 JĘZYK POLSKI - M. Darul, J. Tańska, A. Najda, D. Gera, N. Adamska, J. Syryjska-Giro, A. Jandziak,  E.
Retwińska, W. Wieczorek, L. Janusz.

 MATEMATYKA - M. Zgierski, O. Bakalarz, Weronika Wieczorek, Wiktoria Wieczorek, J. Heppner, 
 G. Dzieciątkowska, L. Lehmann, M. Błażek, J. Olik. 

 HISTORIA - M. Darul, M. Nowak, O. Pawłowicz, J. Tańska, B. Żukowski, J. Olik.

 JĘZYK ANGIELSKI - L. Janusz.    PRZYRODA - M. Zgierski.

.
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Nazywam się Taras Baranov. Mam 11 lat. Latem tego
roku przyjechałem do Polski. Do tej pory mieszkałem
w Krzywym Rogu na Ukrainie. Razem ze mną
przyjechali moi rodzice.

 Kiedy obchodzone są święta Bożego Narodzenia
na  Ukrainie?
 Na Ukrainie święta obchodzone są 31 grudnia.
 W jaki sposób je obchodzicie?
 Całą rodziną zbieramy się przy stole i wspólnie
 spożywamy uroczystą kolację. Później śpiewamy
 kolędy., kto chce idzie do Kościoła na msze.
 Co spożywacie podczas takiej uroczystej kolacji?
 Bliny z miodem, gruszkami, sałatę z ananasem
 majonezem, mięsem, a także piętrowy czekoladowy
 tort.
 Czy przed kolacją dzielicie się opłatkiem?
 Nie, u nas takiego zwyczaju nie ma.
 Czy ubieracie choinkę?
 Tak, choinkę ubieramy 26 grudnia. Samodzielnie
 wykonujemy ozdoby choinkowe – malujemy farbkami
 szyszki, zawijamy w złotka cukierki, robimy łańcuchy
z  papieru, a także kupujemy ozdoby w sklepie.
 Czy możesz coś opowiedzieć o zwyczajach
 bożonarodzeniowych?
 Podczas wigilii każdy z domowników i gości na kartce
 papieru zapisuje coś dobrego  co chciałby, aby
 spotkało go w nadchodzącym roku, pod kreską pisze
o  tym , czego chciałby uniknąć, pozbyć się. Później
taka  kartka zostaje spalona nad świecą. Dobre prośby
„idą”  do nieba, złe po prostu się spalają.
 Czy odwiedza was Święty Mikołaj?
 Tak, Mikołaj przychodzi do nas 24 grudnia i zostawia
 prezenty w specjalnym bucie.

.
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 Jestem Gyuli Severinova. Mam 14 lat i do Polski przyjechałam z Varny (Bułgaria) razem ze swoją rodziną.

 Czy obchodzicie święta Bożego Narodzenia?
 Nie, my nie obchodzimy świąt Bożego Narodzenia, nie ubieramy choinki, nie wierzymy również w Świętego
 Mikołaja.
 Jakie więc święta obchodzicie?
 Latem obchodzimy Ramadan.
 W jaki sposób obchodzicie to święto?
 Od 4 rano do 20.00 wieczorem nie możemy nic jeść, ani pić. Zwolnieni z tego są tylko małe dzieci, ludzie  chorzy
i starzy, a także kobiety w ciąży.
 Jak wygląda ten dzień?
 Normalnie, ludzie idą do pracy.
 Czemu ma służyć ten post?
 Chcemy poczuć się jak ludzie, którzy nie mają co jeść, ubodzy.
 Co się dzieje jak ktoś nie wytrzyma?
 Jeśli ktoś nie wytrzyma bez jedzenia i picia musi dać datek ubogim.

.

.
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 Zwycięstwo
 naszej drużyny
 w między-
 szkolnych
 rozgrywkach
 w dwa ognie 
 w Seelow. 

Oto wyniki tegorocznej edycji konkursu 
 MISTRZ SUDOKU:

Klasy IV
 1.  Patrycja Żukowska – IV d
 2.  Wiktor Błaż – IV d
 3.  Fabian Filiparski – IV c

Klasy V
 1.  Magda Liszewska -  V a
 2.  Magda Najda – V a
 3.  Michalina Frieske – V a

Klasy VI
 1.  Jakub Olik – VI a
 2.  Mateusz Błażek – VI d
 3.  Olaf Bakalarz – VI c

 Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców 
 i Nauczycieli do wzięcia udziału – wraz z
 uczestnikami Koła Dziennikarskiego- w akcji
 „Szlachetna paczka”. Pomagamy rodzinie z  
 wielkimi  potrzebami. Nie bądźcie obojętni na ich los.
 Dzięki  naszej pomocy będą mogli godnie przeżyć te
 święta! Akcja trwa do 9 grudnia 2016 r.

.

Konkurs czytelniczy dla uczniów klas IV
pt.: "W krainie baśni"

Wszyscy uczestniczy zajęli I miejsce.
 

 W wyniku głosowania
 tytuł Najkulturalniejsza
 Uczennica SP2 otrzymała: Nikola
 Osińska z klasy III a oraz Amelia
 Górecka z klasy IV c.
 Tytuł Najkulturalniejszego
 Ucznia SP2 otrzymał: Mateusz
 Kołodnicki z klasy II b oraz Kamil
 Niewęgłowski z klasy V c.

 Oto laureaci
 konkursu
 plastycznego:
 "Mój
dom – bezpieczna
 przystań"
 I miejsce:
 Weronika
 Szorek kl. IIIc
 oraz 

 Wojciech Nowicki kl. IVc. II miejsce: Gabriela
 Słotwińska kl. IIb oraz Amelia Wizowska kl. VIc.
 III miejsce: Julia Juskowiak kl. Ia i Nikola Wiśniewska

Samorząd Uczniowski zaprasza
wszystkich uczniów naszej do
szkoły do udziału w Akcji GÓRA
GROSZA 2016. Akcja trwa od 28
listopada do 9 grudnia 2016 r.

.

.

Co w trawie piszczy, czyli wieści z SP2 

  
  
  

.

.
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Nowa Nauczycielka

 Nowa matematyczka jest mieszkanką Kostrzyna nad Odrą. Nazywa się Monika Sądej. W naszej szkole uczy
 matematyki. Pani Monice najbardziej podoba się w naszej szkole atmosfera, wyposażenie klas oraz dziennik
 elektroniczny. W gimnazjum numer 1 uczy fizyki.  
 

Wiktoria Bork i Patrycja Żukowska  kl. IV d 

.

 Świąteczny barszczyk z uszkami
 Uszka składniki:
 1. mąka pszenna
 2. woda
 3. suszone grzyby obgotowane i zmielone
 4. cebula zeszklona
 5. sól i pieprz do smaku
 Wykonanie:
 Z mąki i wody zagnieść ciasto. Grzyby i cebule
 wymieszać na jednolitą masę. Z ciasta zrobić kulki i
 rozwałkować. Następnie nałożyć łyżeczkę farszu i
 skleić.
 Barszcz składniki:
 1. marchew
 2. pietruszka
 3. seler
 4. buraczki[korzeń]
 5. por
 6. cebula
 7. grzyb suszony
 8. liść laurowy
 9. sól, pieprz
 10. ocet
 Wykonanie:
 Ze składników ugotować wywar. Przecedzić przez
 sitko. Przyprawić octem i przyprawami do smaku.  

 Smacznego!
 Gabrysia Sienkiewicz kl. IVd.

DNI INTEGRACJI - CZY NAPRAWDĘ INNI?

 1.  Jakie dzieci uczęszczają do klas specjalnych?
 Do klas specjalnych uczęszczają dzieci, które mają
 orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej. Te
 dzieci nie poradziłyby sobie w klasach masowych,
 ponieważ wolniej się uczą, wymagają specjalnego
 podejścia. Każdy z uczniów ma indywidualny
 program nauczania dostosowany do swoich  potrzeb.

 2.  Jak wygląda nauka w takiej klasie?
 Nauka wygląda tak samo jak w klasach masowych.
 Uczniowie siedzą w ławkach, rozwiązują zadania,
 uzupełniają ćwiczenia.

 3.  Czy dostają uwagi?
 Tak, dostają za niewłaściwe zachowanie.

 4.  Jak wyglądają ich sprawdziany?
 Dzieci te nie mają sprawdzianów. Ich sprawdzianem
 jest odpowiedź.

 5.  Jak długo trwa nauka w klasie specjalnej?
 Wszystko zależy od tego jak szybko się uczą. 
 W szkole podstawowej mogą się uczyć do 18 roku
 życia.

                        Wiktoria Bork, Alicja Biegalska kl. IVd

.

.
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