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12/17

                                       „Chcieć to móc! 
                    Twoja przyszłość zaczyna się dziś- nie jutro”.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 to
najstarsza szkoła w Lędzinach. Mimo, iż powstała w 1936 r jest
szkołą na miarę XXI w. Wspaniale łączy tradycję z
nowoczesnością. Ma swoje tradycje i ceremoniał. Posiada
sztandar, hymn szkoły. W grudniu obchodzimy Święto Szkoły. 
Bogata i różnorodna historia osiemdziesięcioletnich budynków
łączy wiele pokoleń mieszkańców miasta: uczniów SP1, SP2,
SP29, G2, G z O. I. nr 2 oraz SP z O. I. nr 2 (takie nazwy
posiadała szkoła w różnych okresach funkcjonowania). To
placówka, która przygotowuje uczniów do życia we
współczesnym  świecie. Otacza opieką dzieci od 3 roku życia do
lat 16. To szkoła uszyta na miarę potrzeb i możliwości uczniów. 
Dziś oddajemy w Wasze ręce pierwszy, specjalny numer, naszej
szkolnej gazetki. Każdy z Was może zostać jej twórcą- czekamy
na Wasze propozycje i artykuły: dwojka.ledziny@gmail.com
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Śląski Festiwal Nauki
W dniu 1.12.17 osiemnastu uczniów naszej szkoły
wraz z opiekunami wzięło udział w II Śląskim Festiwalu
Nauki, który odbywał się w Centrum Kongresowym w
Katowicach. Podczas tego  święta nauki można było
zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych,
obejrzeć stoiska wyższych uczelni, posłuchać
ciekawych wykładów, wziąć udział w turnieju CS:GO
czy w warsztatach. Nasza młodzież uczestniczyła w
warsztatach pt.”Mózgomania- myśl i walcz” i bardzo
dobrze rozwiązała problem zbudowania wieży tak, aby
zdobyć jak najwięcej punktów.

Dzień Pluszowego Misia
Dnia 25 listopada przypada Światowy Dzień
Pluszowego Misia. Dzisiaj ten dzień świętowaliśmy w
szkole. Wszyscy przynieśli do szkoły swoje pluszaki.
Przedszkolaki oraz  uczniowie zerówki i klas
pierwszych słuchali bajek o misiach, które czytali im
starsi koledzy.

Spotkanie z Biskupem
Dnia 17.11.17 o godz. 14.30 naszą szkołę odwiedził
biskup Marek Szkudło. Spotkał się z nauczycielami
SP2 i SP3. W spotkaniu wzięli też udział proboszcz
Parafii Chrystusa  Króla w Hołdunowie Marek Płaza
wraz z księżmi wikarymi oraz  pani burmistrz Krystyna
Wróbel. Biskup Marek podzielił się swoim
doświadczeniem zaufania Bogu. Opowiedział o
spotkaniach z osobami niepełnosprawnymi. Poprosił
nauczycieli, żeby mieli czas dla uczniów, choćby to
miało być tylko 5 sekund. Na zakończenie zrobił wpis 
do księgi pamiątkowej szkoły i pamiątkowe zdjęcie z
uczestnikami spotkania.

Śląskie Targi Książki
W dniach 10-12.11.17 w Centrum Kongresowym w
Katowicach odbywały się Śląskie Targi Książki. Wśród
uczestników tego wydarzenia była również nasza pani
bibliotekarka, która miała możliwość spotkania m.in. z
Katarzyną Pakosińską i pozyskania dla szkolnej
biblioteki dwóch książek z dedykacją. 
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PASOWANIE NA PIERWSZAKA I PRZEDSZKOLAKA

13 października 2017 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na Ucznia klas pierwszych
połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Na początek starsi koledzy pierwszaków urządzili im rytualny
egzamin z podstawowej wiedzy sprawdzając czy pierwszaki dorosły do bycia uczniami. Egzamin wypadł
celująco i król Ołówkos, który przewodniczył egzaminowi zarządził uroczyste pasowanie. Aktu tego dokonała
pani Dyrektor używając do tego celu ogromnego, efektownego ołówka. Po pasowaniu nastąpiły ślubowania.
Najpierw uczniowie klas pierwszych ślubowali aktywnie uczestniczyć w swojej edukacji, a później ich rodzice
złożyli przyrzeczenie, że będą swoje dzieci na tej drodze wspierać. Pani Dyrektor uroczyście podsumowała to
wydarzenie i złożyła nowym uczniom życzenia samych sukcesów. Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali
prezenty i odbyła się sesja zdjęciowa klas pierwszych z ich rodzicami.
7 listopada również nasi najmłodsi zostali uroczyście przyjęci do grona "prawdziwych przedszkolaków".
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Cześć i czołem, po drugiej stronie ekranu Klaudia.
Przychodzę do Was z artykułem na temat książek i filmów. W swoich artykułach będę się polecać
najciekawsze pozycje do obejrzenia i przeczytania.
Jeśli macie jakieś swoje propozycje możecie się ze mną skontaktować przez Facebooka.

Nadszedł grudzień, miesiąc świąt, ciepłych ciuszkow i spokoju z dobra książka i gorąca herbatą.
Moją książką na grudzień 2017 r. jest poruszająca opowieść o miłości i wybaczeniu, o drugiej szansie i sile
plotki. To love story dla młodzieży i o młodzieży- "Światło" Jay'a Ashera.
Główną bohaterką "Światła" jest Sierra, zwykła nastolatka, mieszkająca na co dzień w Oregonie. Jej
rodzina prowadzi tam plantację choinek, a dziewczyna każdą wolną chwilę spędza z dwiema przyjaciółkami. Na
czas Świąt Bożego Narodzenia, co roku, Sierra wraz z rodzicami przenosi się do Kalifornii, gdzie sprzedają
choinki.
Idealna książka na święta oraz na grudniowe wieczory. Możecie ją łatwo zakupić w empiku (lub gdzie
tam kupujecie*), za niecałe 24 zł.
Nie zapominając o naszym filmie, to podejrzewam, że już na pewno nie raz zobaczyliście Kevina, lub
renifera Nico, który uratował święta.
Moim filmem na ten miesiąc są jednak "Listy do M" Idealna komedia romantyczna, dzięki której, w
towarzystwie gorącej czekolady, można sobie poprawić humor. Wysokobudżetowa realizacja filmowa,
wzruszenia, przebojowa muzyka oraz bohaterowie, których nie da się nie lubić. Zakładam że już wiecie, iż na
ekranach pojawiła się nowa, trzecia część, tego filmu. Można ją obejrzeć jeszcze w kinach za 12zł.
Z pozdrowieniami Klaudia Szeliga.

aa

aa



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Wydanie specjalne 12/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Dwójka

na festynie pokaz

„Podziel się swoją pasją”
Dziś swoją pasją dzielę się ja – Wiktoria Kocurek. Jestem jedną z redaktorek.
Moją największą pasją jest taniec. Przygodę z nim zaczęłam w pierwszej klasie gimnazjum, kiedy zaczęłam
chodzić na kółko taneczne. Jednak to nie było to, ponieważ mnie bardziej interesował hip- hop. W drugiej klasie
gimnazjum, w grudniu, okazało się, że blisko mojego miejsca zamieszkania będą zajęcia z breakdance. Byłam
ciekawa co to jest za styl tańca. Pierwsze zajęcia odbyły się 1.12.2016 spodobało mi się, więc zaczęłam
trenować.
Spodobała mi się również atmosfera na zajęciach, ponieważ każdy z każdym rozmawia,
trener daje nam na zajęciach wiele pozytywnej energii, stara się nam pokazać jak najwięcej, przekazać swoje
umiejętności.
Między innymi poprzez taniec mam większą pewność siebie i wiem, że jest mi to potrzebne.
Co prawda nie jest to hip hop, ale jest to coś czego poszukiwałam. Trenuje do teraz i jestem z tego bardzo
zadowolona.

MODA I URODA
Cześć! Mam na imię Wiktoria, chodzę do 3 klasy i
będę prowadzić rubrykę głownie o tematyce modowej,
ale nie tylko. Będę się inspirować modą na topie, ale
jeśli macie jakieś propozycje to chętnie je uwzględnię. 
Propozycje możecie składać na e-
maila: princess.makosz@gmail.com
W tym numerze każdy znajdzie coś dla siebie.
Dziewczyny! Czy zastanawiałyście się jakie są trendy
modowe tej jesieni? Mam dla was kilka propozycji!
Chłopcy! Przyznacie, że dbanie o swoje ciało w
ostatnim czasie to coraz popularniejszy temat! Myślę,
że przyda wam sie materiał, który znalazłam dla was.
http://www.facetemjestem.pl/kreatyna-efekty-
dawkowanie-dzialanie/
W każdym numerze będę zamieszczać kreację
miesiąca osoby z naszej szkoły.  Jeśli ktoś jest
zainteresowany również proszę o wysyłanie zdjęć na
powyższy e-mail. W temacie proszę wpisać "kreacja
miesiąca".

Na początek coś z przymrużeniem oka, czyli
stylizacja, która zachwyciła wszystkich w
październiku. 

M.G M.G

mailto:princess.makosz@gmail.com
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Czy można umrzeć z miłości? 
Ciekawe pytanie.
Wiem, że można umierać,  czym różni sie to zdanie?
Umrzeć nie można,  z samego uczucia,
Lecz umierać owszem z braku sensu poczucia.
Kochasz,  lecz pewności co do sensu nie ma..
Czy zastanawiasz się nad uczuciem istnienia?
Niepewność,  niepokój,  nie wiesz co i jak..
wydarzarzenia są zmieszane, 
 wszystko jakoś wspak.
Nie wiesz co czuje..  
Nie wiesz czy szczerze.
I myślisz.. "Nie wiem w co ja wierzę "
Chciałabyś całego go,  z pewnością.
Lecz nie masz.. 
Serduszko pała smutkiem i złością.
Gdy go widzisz.. 
Jest dobrze,  a gdy go nie ma.
Zabijają cię, tak zwane wspomnienia.
Boli? Boli
Marnujesz sie w tej niedoli.
Smutek niesie łzy,  cieżko je powstrzymać.
Ciężko ci na nogach się jeszcze utrzymać.
Chcesz się wyżyć,  najgorzej jest w nocy.
I nawet nie chcesz niczyjej pomocy.
Chcesz miłości,  szczerej,  na prawdę.
Chcesz  by wyleczył ktoś na twym sercu zadrę.
Chcesz by to on,  do serduszka zapukał,
I by wszystkie smutki i złości wypłukał..

Wiktoria Makosz

a

233

Odkryj siebie 
Hej! Hej! Tu Sonia. 

Będę się zajmować szeroko pojętą "twórczością". Chętnie zamieszczę Wasze osiągnięcia. Zapraszam do
wysyłania prac: plastycznych, technicznych, literackich. Pokażcie wszystkim co tworzycie, jakie są Wasze
umiejętności. Na propozycje czekam na swoim Facebook'u. 
A dziś mała próbka twórczości naszej redakcyjnej koleżanki Wiktorii oraz Sandry z 3c. A co myślicie o logo
naszej gazetki przygotowane przez Klaudię? 
Do następnej notki. Sonia Jagoda

W.Makosz

S.Szmistaaaa
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FESTYN INTEGRACYJNY
W dniu 30.09.2017 r na terenach zielonych naszej szkoły odbył się Festyn Integracyjny. Głównym celem imprezy
była integracja społeczności lokalnej: uczniów, rodziców oraz nauczycieli placówki. W imprezie uczestniczyło
wielu okolicznych mieszkańców. Festyn był doskonałą okazją do zaprezentowania talentów dzieci naszej szkoły,
ale również występów uczniów zaprzyjaźnionych placówek. Nad oprawą muzyczną czuwali: pan Grzegorz
Moskwa oraz Tomasz Banisz i Krystian Baran.
Dzieci uczestniczące w festynie mogły skorzystać z bezpłatnych zabaw na dmuchańcach, waty cukrowej i
popcornu, a również z zajęć przygotowanych przez uczniów i rodziców: warsztatów rękodzielniczych,
przyrodniczych, zapoznać się ze zdrową żywnością, zwyczajami i potrawami kuchni śląskiej. Nie zabrakło
swojskiego chleba z tustym, kiszonych warzyw i ogórków, a także kołocza. Można było kupić przygotowane
przez najmłodszych świeczniki i wyroby artystyczne. Wszyscy mogli skorzystać z oferty kulinarnej
przygotowanej przez rodziców. Była grochówka, bigos, placki ziemniaczane, śląski galert, grillowane kiełbaski i
duży wybór ciast.
Na boisku szkolnym toczyły się rozgrywki sportowe: piłka nożna, przeciąganie liny oraz turnieje szachowe
prowadzone przez naszego absolwenta Radosława Dzierżaka. To z nim można było rozegrać partię „w ciemno”.
Zlicytowano również okolicznościowy tort, którym w pierwszej kolejności częstowani byli chłopcy, mężczyźni z
okazji ich święta.
Podczas festynu sprzedawano cegiełki, z których całkowity dochód został przeznaczony na wyposażenie sal
przedszkolnych w sprzęt multimedialny. Każda cegiełka uczestniczyła w losowaniu licznych nagród głównych.
Cel imprezy został osiągnięty, a uczestnicy festynu integracyjnego z niecierpliwością czekają na kolejne
spotkanie wielkiej rodziny SP2.
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O NAS
Nasza gazetka będzie prowadzona przez cztery urocze dziewczyny z klasy 3c. Postanowiły sprawdzić, czy
potrafią obserwować szkolną rzeczywistość, opisać ją, sfotografować. Czy sprawdzą się jako redaktorki szkolnej
gazetki ? 
Dziś postanowiły napisać kilka słów o sobie...

Jestem Klaudia. Mam 15 lat i chodzę do 3 klasy
gimnazjum. Czytam książki i oglądam mnóstwo
filmów, szczególnie akcji i romanse. Lubię, gdy się
dużo dzieje, jak jest adrenalina i prędkość. W wolnym
czasie zajmuję się komputerem, robię grafiki, gram w
gry typu CS1.6 czy CS;GO. Moimi najlepszymi
przyjaciółkami są Wiktoria, która zajmuje się działem
mody, oraz Sonia. Spędzamy razem wiele czasu.

Cześć. Jestem Wiktoria Kocurek mam 15 lat, chodzę
do 3 gimnazjum.
Lubię zwierzęta, moją pasją jest taniec i śpiew.
Chciałabym w przyszłości zajmować się czymś
związanym z muzyką.
Będę w gazetce przygotowywać materiały o Waszych
pasjach, wiec zapraszam do rozmów. Jeśli ktoś
miałby jakieś pytania można śmiało zadawać.

Cześć wszystkim! Nazywam się Sonia i jestem w
klasie 3c. Moich zainteresowań jeszcze nie odkryłam.
Znaczącą część mojego czasu przeznaczam na
spotkania z przyjaciółmi i chłopakiem. Jedyne co mnie
może wyróżniać to muzyka, której słucham, czyli rock.
Jestem osobą spokojną, nie lubię ryzykować, wolę
mieć wszystko pod kontrolą. To chyba tyle. Do
zobaczenia!

Mam na imię Wiktoria,  chodzę do klasy 3c i jestem
jedną z redaktorek tej gazetki. 
Jestem dosyć specyficzną osobą o zawziętym
charakterze. Lubię ryzyko, nowości i adrenalinę, lecz
potrafię też być spokojna i "ułożona". Interesuję się
kosmetyką, fryzjerstwem,  literaturą i (w pewnym
sensie) psychologią. Piszę różne teksty,  wiersze i
lubię czasami porysować. Moje upodobania co do
muzyki nie trzymają się w jednym gatunku, ponieważ
słucham prawie wszystkiego. Jestem otwarta na nowe
wyzwania i znajomości. Chętnie pomagam innym
ludziom. W przyszłości chciałabym być kosmetyczką.
Co do marzeń,  jest ich kilka, ale chciałabym napisać 
kiedyś tekst do Rapu, który ujrzy światło dzienne i
zostanie stworzona do niego muzyka.  W moim życiu
ważną rolę odgrywają przyjaciele.

Klaudia

Sonia

K.S

S.J


	Dzień Pluszowego Misia
	Śląski Festiwal Nauki
	Śląskie Targi Książki
	Spotkanie z Biskupem
	PASOWANIE NA PIERWSZAKA I PRZEDSZKOLAKA
	Cześć i czołem, po drugiej stronie ekranu Klaudia.
	Przychodzę do Was z artykułem na temat książek i filmów. W swoich artykułach będę się polecać najciekawsze pozycje do obejrzenia i przeczytania.
	Jeśli macie jakieś swoje propozycje możecie się ze mną skontaktować przez Facebooka.
	Nadszedł grudzień, miesiąc świąt, ciepłych ciuszkow i spokoju z dobra książka i gorąca herbatą.

	„Podziel się swoją pasją”
	MODA I URODA
	Odkryj siebie
	FESTYN INTEGRACYJNY
	O NAS

