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Walentynki

  Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania
miłosne i obdarowywanie prezentami ukochanej osoby. Każdego roku
w sklepach są różnego typu prezenty dla zakochanych , a w telewizji
lecą komedie romantyczne, po to aby zakochani spędzili ze sobą
wyjątkowy dzień. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Do Polski obchody
walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i
Tyrolu. Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie
od średniowiecza .Wszystko zaczęło się w III w. w Rzymie , gdzie
Walenty był księdzem, a Rzymem władał Klaudiusz II. Zabraniał on
żołnierzom zawierać związki małżeńskie, bo jego zdaniem kawalerowie
byli lepszymi wojownikami ksiądz Walenty potajemnie udzielał ślubów
za to spotkała go śmierć.  
   Kinga Szepietowska kl.IIIa
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Miłość

     Miłość to uczucie, które jest jednym z najsilniejszych i najbardziej cennych przeżyć w
życiu człowieka. Myślę, że człowiek rodzi się z miłości, dla miłości i do miłości. Ponieważ
jest wiele rodzajów miłości, może ona być skierowana do dziecka, mężczyzny, rodziców czy
ojczyzny. Miłość jest jak jedzenie, niezbędne do życia. Lecz na pewno każdy z nas odbiera i
rozumie ją inaczej. Bo przecież „miłość niejedno ma imię”. Uczucie miłości cieszy się też
dużym zainteresowaniem ,nie tylko w prawdziwym życiu, ale również jest to bardzo częsty
temat utworów literackich. Dlatego, że jest to uczucie piękne, dobre, wzniosłe, ale także
czasami tragiczne, pojęcie miłości określa się też jako zjawisko zachodzące między
dwojgiem ludzi, którzy chcą obdarowywać siebie nawzajem dobrem. A z tym wiążą się
pojęcia takie jak stan zakochania. Jego typowymi objawami jest częste myślenie o obiekcie
swoich uczuć oraz chęć znajdowania się w jej towarzystwie.

     

       Moim zdaniem miłość jest czymś, co dotyka naszego istnienia codziennie, otacza nas i
tworzy sens naszego życia. Bez niej nic nie byłoby takie kolorowe. Więc pamiętajmy o tym
nie tylko od święta.
 

Alicja Nowacka
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Turniej w Siatkówkę dziewcząt

 7.02.2017 roku nasza szkoła zorganizowała 10 Turniej o Puchar Wójta Gminy Małkinia
Górna w siatkówce dziewcząt. Na początek przedstawiono program rozgrywek. W
sportowych zmaganiach wzięło udział 6 drużyn: Małkinia, Czerwin, Czyżew, Jasienica, Nur i
Boguty Pianki. Po rozgrywkach wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z
Czerwina, pokonując w finale Jasienicę, natomiast drużyna z Małkini uległa Nurowi w meczu
o brązowy medal. Każda drużyna została nagrodzona pucharem, a drużyny, które stanęły
na podium otrzymały medale.  Najlepsze zawodniczki nagrodzono statuetkami. W naszej
szkole wyróżniono Julię Rostkowską, a decyzją trenerów najlepszą zawodniczką turnieju
została Dominika Komuda z Czerwina. Walka była zacięta, ponieważ wszystkie drużyny
dawały z siebie wszystko. Pomocny był także doping naszych uczniów! Mimo, że naszym
zawodniczkom nie udało się wywalczyć medalów, to są one zdeterminowane i  będą jeszcze
ciężej pracować, aby w przyszłości odnosić  sukcesy.      Daria Tadko         
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Cyberprzemoc
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     31 stycznia w naszej szkole odbyła się kolejna część warsztatów przeciw
cyberprzemocy. Zostało na to przeznaczone parę godzin. Każda klasa była w oddzielnej
sali, gdzie czekały na nas osoby ze stowarzyszenia "Stopklatka". Na samym początku r
spotkania, Kamila i Karolina przedstawiły się nam i również my podaliśmy imiona, aby
łatwiej było im zapamiętać , przykleiliśmy  karteczkę z własnym imieniem. Atmosfera była
przyjazna i sympatyczna. Następnie zostały nam czytane zdania, po czym musieliśmy
ocenić, jak bardzo są one zaliczane do cyberprzemocy, stawiając na taśmę z liczbami
rozłożonej na podłodze. Najfajniejszą częścią tego spotkania było dobranie się w grupy.
Każda grupa dostała na kartce napisaną historyjkę, która była przykładem cyberprzemocy,
po czym musiała przedstawić to za pomocą zdjęcia, czyli każda osoba musiała stać w
bezruchu i udawać, że jest na zdjęciu, a następnie osoby z innych grup zgadywały, o czym
mogłaby być ta historia. Warsztaty zakończyło wypełnienie ankiety dotyczące
cyberprzemocy.
   
  

   Moim zdaniem spotkanie to było bardzo pomocne i ciekawe, ponieważ wielu z nas
dowiedziało się, jak należy reagować w przypadku nieprzyjemnych okoliczności w
Internecie.

Julia Rostkowska kl.IIIa
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Spotkanie z Wójt Gminy panią Bożeną Kordek
W dniu 2 lutego 2016 roku nasi redaktorzy spotkali się w Urzędzie Gminy z panią wójt. Podziękowaliśmy za sfinansowanie nam transportu na wyjazd do
Warszawy. Rozmawialiśmy o pracy pani wójt, planach dotyczących rozwoju naszej gminy. Spotkanie było bardzo ciekawe, dostarczyło nam dużo
informacji dotyczących rozwoju gminy. Wywiad z panią wójt ukaże się w następnym numerze "Dwójeczki".
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