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W tamtym roku udało się naszej redakcji znaleźć w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół.
Braliśmy udział w konkursach organizowanych na Junior Media. Pisaliśmy recenzję na
Junior Krytyk i tu wyróżnienie i nagrody otrzymała Marysia Suchcicka. Sandra Werner
zajęła pierwsze miejsce w konkursie literackim „Czy warto czytać książki?”; Wojtek

Ogonowski zajął II miejsce w konkursie ekologicznym, Julia Majewska dostała wyróżnienia
za film Poklatkowy pt. „Legenda o Małkini” i zdjęcie zimowe, Olek Zyśk z Sebastianem
Ostrowskim wzięli udział w wyzwaniu na zdjęcie interaktywne. Tak więc ubiegły rok był
bardzo pracowity dla redaktorów gazetki. W tym roku ruszamy z nowymi siłami .Odeszli
nasi redaktorzy, którzy rozpoczynali pracę :Maciej Poliński, Igor Kraszewski, Wiktoria

Iwanowska, Julia Rostkowska, Daria Tadko, Weronika Kosowska. Większość z nas pracuje
już drugi rok. Bardzo się cieszę, że przybywa nam osób, które chcą dołączyć do redakcji

„Dwójeczka” . Będziemy starali się wydawać naszą gazetkę raz w miesiącu. Życzę
wszystkim redaktorom sukcesów i liczę na dobrą współpracę.

Witamy w pierwszym numerze po wakacjach.
 Z nową kadrą naszej gazetki

- -
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Wspomnienia naszych redaktorów z wakacji!!
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 Marsz Sybiraków w Białymstoku to
doroczne wydarzenie o statusie

międzynarodowym  które ma w ciekawy i-
CO WAŻNE- zauważalny sposób ,aby

upamiętniać Polaków zesłanych w
przeszłości na Syberię.

W tym roku  - już po raz siedemnasty -
odbyła się wspaniała uroczystość pod
hasłem "Ojczyzna w naszych sercach i

pamięci", w której uczestniczyli redaktorzy
gazetki oraz poczty sztandarowe z naszej

szkoły.
Wydarzenie rozpoczęło się ok. godziny 10

przy Pomniku Katyńskim, po czym wszyscy
uczestnicy udali się na mszę do kościoła

p.w. Ducha Świętego. W uroczystym
marszu wzięło udział tysiące osób i ponad
250 sztandarów. Po nabożeństwie, przed
Grobem Nieznanego Sybiraka odczytano
listy od Prezydenta Rzeczypospolitej oraz

pani Premier.

Podczas Marszu prezentowane były dwie
wystawy Oddziału IPN w Białymstoku:

„Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w
głąb ZSRR w latach 1939–1941” oraz

„Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas…
Internowani w latach 1944–1947”. Odbył się

też Apel Poległych.
Po zakończeniu uroczystych obchodów

uczniowie wraz z opiekunami zatrzymali  się
w centrum handlowym, gdzie każdy miał
chwilę dla siebie a następnie cała grupa

poszła do kina.
Wszyscy z pewnością miło wspominają

wyjazd, ponieważ oprócz chwili rozrywki
uczestniczyli tak ważnym,

międzynarodowym wydarzeniu.
-

XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru- 8 września
2017 r.

 

-
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W ubiegły wtorek, to jest 19 września 2017
r. odbył się uroczysty apel, który

przygotowali uczniowie klasy 5a pod opieką
pani Agaty Ciołkowskiej oraz pani Bogumiły
Krasuskiej. A odbył się on w innym miejscu

niż wszystkie apele, ponieważ był na
cmentarzu żołnierskim. Dlatego uczniowie

wraz z nauczycielami musieli wyjść ze
szkoły i udać się spacerkiem w to miejsce,

aby wziąć udział w tej  uroczystości. Na
szczęście pogoda dopisała, więc mogliśmy
spokojnie wsłuchać się w piękne wiersze

wygłaszane przez młodszych uczniów
naszej szkoły. Ich wypowiedzi były mądre i
bardzo interesujące, ponieważ skłaniały do

refleksji nad światem i przypominały o
ważnych wydarzeniach naszego kraju. Na

pewno przypomnieli oni również nam o tym,
że kiedyś miesiąc wrzesień nie był tylko

czasem powrotu do szkół mnóstwa dzieci,
ale właśnie było to  zmierzenie się z okrutną

rzeczywistością, czyli wojną.

A jednak ludzie często zapominają, że my
Polacy powinniśmy pamiętać każdego dnia
o tym, że ktoś musiał zginąć, abyśmy my

mogli żyć w niepodległym kraju. Dlatego też
każdy z nas powinien doceniać wolność
oraz mieć szacunek do osób, które o nią
walczyły. W końcowej części apelu pani
dyrektor Marta Jasionek podziękowała

uczniom i nauczycielom,którzy
przygotowali tę uroczystość,

przypominającą wrzesień 1939 rok.

Rocznica Wybuchu II wojny
Światowej.

- -

-

- -
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Jak aktywnie spędzać czas ?

  Poza codziennymi obowiązkami takimi jak:
szkoła, odrabianie lekcji, na pewno

znajdziemy czas na sport. W ciągu tygodnia
mam 5 treningów. W poniedziałek, środę i

piątek z piłki ręcznej, a we wtorek i czwartek
z karate. Oprócz sportu oczywiście mam

czas na naukę i codzienne czynności. Moim
zdaniem najlepiej jest spędzać aktywnie
wolny czas niż przed komputerem lub
telewizorem. Można wyjść na spacer,

pojeździć na rowerze bądź na rolkach.  
Ważne jednak jest mieć własną pasję, sport,

z którego mamy zaplanowane treningi.
Wtedy nie musimy myśleć o tym, co

możemy zrobić danego dnia, tylko już mamy
zorganizowane treningi z trenerami. Ja

karate trenuje od 6 lat, a piłkę ręczną od 5
lat.

Przez ten czas systematycznie chodzę na
treningi i tym samym zapełniam sobie czas

w ciągu tygodnia. Należy pamiętam, że
sport to samo zdrowie. Pomimo kontuzji,

aktywność fizyczna dobrze wpływa na nasz
organizm. Rzadziej chorujemy, nie

zmagamy się z bólami kości oraz budujemy
naszą sylwetkę. Dbamy o to, aby w

przyszłości nie zachorować na poważne
schorzenia. Sport to nie tylko ciężkie

treningi, pot, kontuzje, ale również świetna
zabawa, radość z wygranych zawodów,

satysfakcja.
Należy pamiętać, aby nigdy się nie

poddawać. 
Dążyć do wyznaczonego sobie celu.

                                       

- -


	Witamy w pierwszym numerze po wakacjach.
	Z nową kadrą naszej gazetki
	W tamtym roku udało się naszej redakcji znaleźć w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół. Braliśmy udział w konkursach organizowanych na Junior Media. Pisaliśmy recenzję na Junior Krytyk i tu wyróżnienie i nagrody otrzymała Marysia Suchcicka. Sandra Werner zajęła pierwsze miejsce w konkursie literackim „Czy warto czytać książki?”; Wojtek Ogonowski zajął II miejsce w konkursie ekologicznym, Julia Majewska dostała wyróżnienia za film Poklatkowy pt. „Legenda o Małkini” i zdjęcie zimowe, Olek Zyśk z Sebastianem Ostrowskim wzięli udział w wyzwaniu na zdjęcie interaktywne. Tak więc ubiegły rok był bardzo pracowity dla redaktorów gazetki. W tym roku ruszamy z nowymi siłami .Odeszli nasi redaktorzy, którzy rozpoczynali pracę :Maciej Poliński, Igor Kraszewski, Wiktoria Iwanowska, Julia Rostkowska, Daria Tadko, Weronika Kosowska. Większość z nas pracuje już drugi rok. Bardzo się cieszę, że przybywa nam osób, które chcą dołączyć do redakcji „Dwójeczka” . Będziemy starali się wydawać naszą gazetkę raz w miesiącu. Życzę wszystkim redaktorom sukcesów i liczę na dobrą współpracę.

	Wspomnienia naszych redaktorów z wakacji!!
	XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru- 8 września 2017 r.
	Marsz Sybiraków w Białymstoku to doroczne wydarzenie o statusie międzynarodowym  które ma w ciekawy i-CO WAŻNE- zauważalny sposób ,aby upamiętniać Polaków zesłanych w przeszłości na Syberię. W tym roku  - już po raz siedemnasty - odbyła się wspaniała uroczystość pod hasłem "Ojczyzna w naszych sercach i pamięci", w której uczestniczyli redaktorzy gazetki oraz poczty sztandarowe z naszej szkoły. Wydarzenie rozpoczęło się ok. godziny 10 przy Pomniku Katyńskim, po czym wszyscy uczestnicy udali się na mszę do kościoła p.w. Ducha Świętego. W uroczystym marszu wzięło udział tysiące osób i ponad 250 sztandarów. Po nabożeństwie, przed Grobem Nieznanego Sybiraka odczytano listy od Prezydenta Rzeczypospolitej oraz pani Premier.
	Podczas Marszu prezentowane były dwie wystawy Oddziału IPN w Białymstoku: „Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR w latach 1939–1941” oraz „Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas… Internowani w latach 1944–1947”. Odbył się też Apel Poległych. Po zakończeniu uroczystych obchodów uczniowie wraz z opiekunami zatrzymali  się w centrum handlowym, gdzie każdy miał chwilę dla siebie a następnie cała grupa poszła do kina. Wszyscy z pewnością miło wspominają wyjazd, ponieważ oprócz chwili rozrywki uczestniczyli tak ważnym, międzynarodowym wydarzeniu.
	W ubiegły wtorek, to jest 19 września 2017 r. odbył się uroczysty apel, który przygotowali uczniowie klasy 5a pod opieką pani Agaty Ciołkowskiej oraz pani Bogumiły Krasuskiej. A odbył się on w innym miejscu niż wszystkie apele, ponieważ był na cmentarzu żołnierskim. Dlatego uczniowie wraz z nauczycielami musieli wyjść ze szkoły i udać się spacerkiem w to miejsce, aby wziąć udział w tej  uroczystości. Na szczęście pogoda dopisała, więc mogliśmy spokojnie wsłuchać się w piękne wiersze wygłaszane przez młodszych uczniów naszej szkoły. Ich wypowiedzi były mądre i bardzo interesujące, ponieważ skłaniały do refleksji nad światem i przypominały o ważnych wydarzeniach naszego kraju. Na pewno przypomnieli oni również nam o tym, że kiedyś miesiąc wrzesień nie był tylko czasem powrotu do szkół mnóstwa dzieci, ale właśnie było to  zmierzenie się z okrutną rzeczywistością, czyli wojną.

	Rocznica Wybuchu II wojny Światowej.
	A jednak ludzie często zapominają, że my Polacy powinniśmy pamiętać każdego dnia o tym, że ktoś musiał zginąć, abyśmy my mogli żyć w niepodległym kraju. Dlatego też każdy z nas powinien doceniać wolność oraz mieć szacunek do osób, które o nią walczyły. W końcowej części apelu pani dyrektor Marta Jasionek podziękowała uczniom i nauczycielom,którzy przygotowali tę uroczystość, przypominającą wrzesień 1939 rok.

	Jak aktywnie spędzać czas ?
	Przez ten czas systematycznie chodzę na treningi i tym samym zapełniam sobie czas w ciągu tygodnia. Należy pamiętam, że sport to samo zdrowie. Pomimo kontuzji, aktywność fizyczna dobrze wpływa na nasz organizm. Rzadziej chorujemy, nie zmagamy się z bólami kości oraz budujemy naszą sylwetkę. Dbamy o to, aby w przyszłości nie zachorować na poważne schorzenia. Sport to nie tylko ciężkie treningi, pot, kontuzje, ale również świetna zabawa, radość z wygranych zawodów, satysfakcja. Należy pamiętać, aby nigdy się nie poddawać.  Dążyć do wyznaczonego sobie celu.
	Poza codziennymi obowiązkami takimi jak: szkoła, odrabianie lekcji, na pewno znajdziemy czas na sport. W ciągu tygodnia mam 5 treningów. W poniedziałek, środę i piątek z piłki ręcznej, a we wtorek i czwartek z karate. Oprócz sportu oczywiście mam czas na naukę i codzienne czynności. Moim zdaniem najlepiej jest spędzać aktywnie wolny czas niż przed komputerem lub telewizorem. Można wyjść na spacer, pojeździć na rowerze bądź na rolkach.   Ważne jednak jest mieć własną pasję, sport, z którego mamy zaplanowane treningi. Wtedy nie musimy myśleć o tym, co możemy zrobić danego dnia, tylko już mamy zorganizowane treningi z trenerami. Ja karate trenuje od 6 lat, a piłkę ręczną od 5 lat.


