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Pożegnalna wycieczka Drużyny Siatkarek

W poniedziałek, 5 czerwca około godziny 15, grupa siatkareczek wybrała się na
ostatnią, wspólną wycieczkę. Nasza cała grupa miała na sobie czerwone koszulki,

dzięki czemu wyglądaliśmy, jak prawdziwa zgrana drużyna. Spod szkoły
wyruszyliśmy rowerami, pokonując 32 kilometry,  dotarliśmy do naszego celu,
którym była Prostyń. Po przyjeździe na miejsce rozbiliśmy namioty, po czym

rozpaliliśmy ognisko i piekliśmy kiełbaski. W między czasie graliśmy w babingtona i
siatkówkę. Po dwóch godzinach siedzenia przy ognisku Pan Marcin postanowił
zabrać nas na spacer do lasu. Była to bardzo późna pora dlatego wiele z nas się

bało. Około 23 wróciliśmy spowrotem, piekliśmy pianki przy ognisku i śpiewaliśmy
razem piosenki. Po ponad godzinie po północy rozeszliśmy się do swoich

namiotów, ale to nie był koniec zabawy. Jeszcze przez długi czas było słychać
śmiech dobiegający z namiotów. 

Rankiem wyznaczone osoby pojechały na zakupy, by przyrządzić śniadanie. Po
posiłku przebraliśmy się i pojechaliśmy na kajaki. Wszyscy świetnie się bawili i nie

obeszło się bez zabaw w wodzie. Po zakończeniu naszej trasy liczącej 10
kilometrów wróciliśmy do miejsca ,gdzie były nasze namioty. Po powrocie był

zorganizowany konkurs, w którym udział wzięły trzy uczennice a nagrodą główną
była pizza. Konkurs polegał na zjedzeniu tabliczki czekolady w dwie minuty.
Niestety tylko jednej uczestniczce udało się zwyciężyć. Po zjedzeniu pizzy,

złożyliśmy namioty i ruszyliśmy w drogę powrotną. Około godziny 19 byliśmy już w
domach. Wycieczka ta była bardzo udana a wspomnienia o niej na zawsze zostaną

w mojej głowie. 
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01.06.2017r. w naszej szkole świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka
zorganizowany przez uczniów Samorządu Uczniowskiego gimnazjum i opiekunów

panie Marzenę Rolek, Alenę Przywoźną i panią Alinę Janiak.
O godzinie 10.00 my, dzieci i młodzież wraz z nauczycielami, biliśmy rekord czytania.
Wszyscy zebraliśmy się na korytarzu i przez ok. 5 minut zagłębialiśmy się w lekturę
naszych ulubionych książek
Kolejnym punktem programu było spotkanie z niesamowitym zespołem koszykarzy na
wózkach „ Black Dragons”. Drużyna ta powstała już kilka lat temu w Przasnyszu i ma

na swoim koncie większe i mniejsze osiągnięcia. Głównym celem przyjazdu tych
wspaniałych sportowców, było pokazanie, że zbieranie plastikowych korków jest

naprawdę bardzo pożyteczne, ponieważ specjalne wózki umożliwiające grę, kupowane
są za pieniądze pozyskane ze sprzedaży surowców. Zobaczyć można było, że ludzie

niepełnosprawni mogą spełniać swoje pasje i marzenia.
Po prezentacji drużyny nadszedł czas na mecz towarzyski między koszykarzami a

uczniami naszej szkoły, którzy mogli spróbować swoich sił w grze na wózkach.
Okazało się jednak, że połączenie tych dwóch czynności jest trudne i rozgrywka

zakończyła się druzgocącą przegraną naszych.
Mam nadzieję, że wszyscy uczniowie, patrząc na niepełnosprawnych sportowców,

zrozumieli, jak ważne jest zdrowie i że należy o nie dbać i szanować je.
Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że nasza pani dyrektor umożliwiła nam spędzenie tak

wyjątkowego dnia bez kartkówek czy sprawdzianów.

Agnieszka Adamska kl.IIb „Dwójeczka”

Niezwykłe spotkanie uczniów Zespołu Szkół Gminnych nr 2 z
drużyną na wózkach „Black Dragons”z Przasnysza.
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Czy to już koniec, pora iść dalej…

Niewiarygodne ,że raptem za parę dni kończę tą szkołę. Zacznijmy od początku.
Pamiętam, jak 3 lata temu zaczęłam naukę w gimnazjum. Niby ten sam budynek ,lecz
zupełnie inne otoczenie , nauczyciele sama świadomość ,że mimo wszystko jest to

nowa szkoła, było bardzo ekscytujące. Początki były trudne , ponieważ klasa, z którą
przeżyłam 6 lat ,nagle została rozdzielona. Pierwsze tygodnie ciężko było mi się

zaklimatyzować, lecz dość szybko się to zmieniło.
Z każdym dniem coraz bardziej poznawałam się z nową klasą . Po pewnym czasie

zaczęły powstawać paczki , zaczęły się nawiązywać nowe przyjaźnie. 
W ciągu tych 3 lat było różnie. Wiadomo , że pisanie testów , kartkówek i w końcu
egzaminów nie było ulubioną częścią pobytu w szkole, lecz pomimo to nigdy nie
zapomnę spędzonego tu czasu, wylanych tu łez, prześmianych godzin, zwierzeń

,wycieczek , klasowych śmiesznych żartów itp..
  Jeszcze na samym początku ,klasowe kłótnie często sprawiały, że myślałam , iż na
koniec nie będę za nimi płakać, będę się wręcz cieszyć ,że większości z nich nigdy

więcej nie zobaczę , lecz z biegiem czasu widzę, jak bardzo się myliłam.
Minęło tyle czasu a dopiero teraz gdy za chwilę kończę tą szkołę , uświadomiłam sobie

jak się zżyłam z tymi ludźmi i jak ciężko będzie mi się z nimi pożegnać , spojrzeć im
ostatni raz w oczy z cichą nadzieją , że jeszcze kiedyś spotkam ich na swojej drodze.
 Gdy wszyscy spotkamy się na koniec roku , wiem, że się rozpłaczę i nie będę chciała

z stąd odejść . 
Niestety życie toczy się dalej, ale wspomnienia, jakie wynoszę z tej szkoły na zawsze

zostaną ze mną i wiem , że kiedyś w dorosłym życiu wrócę tu ,aby powspominać
dawne czasy.

                                                                                                     Kaja Karwowska kl. IIIa
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17 maja 2017 w Sokołowie Podlaskim odbył się doroczny festiwal kultury harcerskiej
hufca ZHP Sokołów, w którym nasza 14 DH Sokoły z utworami "Modlitwa o wschodzie

słońca" i "Jeden świat, jedno przyrzeczenie".
W kilku kategoriach prezentowało się wielu  uczestników - w tym drużyny. 
Wszystkie piosenki opowiadały o tematyce harcerskiej lub patriotycznej. 

Występy na scenie w każdym wzbudzały niemałe emocje, lecz najważniejsza było
spotkanie przyjaciół  i rodzinna, domowa atmosfera. 

  Po zakończonej prezentacji jury udało się na naradę, ale w harcerskim towarzystwie
nie dało się nudzić ;) Czas oczekiwań na wyniki został wykorzystany na pląsy, zabawy

i taniec Belgijki. 
  Po niedługim oczekiwaniu ogłoszone zostały wyniki - nasza drużyna zajęła 1 miejsce

! Byliśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ było to już 3 zwycięstwo w tej harcerskiej
imprezie ! :)

Michalina Gałęziewska 

Festiwal kultury harcerskiej 

- -
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Życzenia od Redakcji „Dwójeczki”

Życzymy Wszystkim uczniom naszej szkoły wspaniałych wakacji,
Żebyście poznawali nowe miejsca, a te wakacje były najpiękniejsze
z dotychczasowych. Naszym odchodzącym redaktorom z klasy IIIa
życzymy Szczęśliwej drogi, gdziekolwiek pójdziecie, niech omijają

Was troski, smutki i zwątpienia.                                                    
 Redaktor naczelny Barbara Siwek oraz redaktorzy z klas II
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