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ŚWIĄTECZNA MATEMATYKA W DWÓJCE

Każdego roku w listopadzie, w rocznicę urodzin Arkadego
Fiedlera, organizowany jest Tydzień Patrona Szkoły. Święto
to ma na celu poznanie sylwetki patrona szkoły, szlaku jego
podróży oraz twórczości. W okresie tym w naszej szkole
organizowane są różne konkursy wiedzy oraz konkursy
plastyczne. W bibliotece szkolnej można było obejrzeć
wystawę książek napisanych przez Arkadego Fiedlera. Na
drugim piętrze pojawiły się piękne motyle namalowane przez
najmłodszych uczniów naszej szkoły. Klasy IV
rozwiązywały test po wcześniejszym zapoznaniu się z
sylwetką patrona. Chętni uczniowie klasy V wzięli udział w
konkursie wiedzy na temat życia, twórczości i podróży
patrona. Uczniowie klas IV, pod kierunkiem pani W.
Włodarczyk, wykonali piękne plakaty związane z miejscami
pobytu A. Fiedlera.
Pod kierunkiem pani M. Zalech, przedstawili świat Fiedlera w
języku angielskim...str.2

Uczniom bardzo podoba się sposób spędzania wolnego
czasu, gdy mogą uczyć się poprzez zabawę. Jeśli
połączymy te działania z pracą zespołową otrzymamy
zaskakujące efekty. Podczas naszej akcji edukacyjnej
zatytułowanej „Świąteczna matematyka”, którą
przeprowadziliśmy 7 grudnia 2018  r.,  to uczniowie były
nauczycielami i uczyli innych. W świątecznej atmosferze
uczniowie uczyli się matematyki, ćwiczyli tabliczkę
mnożenia, grali w kości, rysowali zakodowane obrazki,
szukali prezentów ukrytych w labiryntach czy kolorowali
symetryczne bombki. Nie zabrakło też Ozobotów i
rysowania tras dla małych robotów. Przygotowane zadania
skierowane były do wszystkich uczniów, każdy mógł
znaleźć coś dla siebie, starszy jak i najmłodszy uczeń
naszej społeczności szkolnej. Połączyliśmy przyjemne z
pożytecznym, a wszystko z muzyką świąteczną w tle. 
Serdecznie dziękuję Moim Pomocnikom za włożony trud i
poświęcony czas. Są to uczniowie
z klasy 5a: Ala Podbereska, Anna Kmita, Jakub Podbereski,
Jan Maciejewski, Jan Krawczuk, Marta Izak i Wiktoria
Taracińska...str.2 

Fot.

TYDZIEŃ Z PATRONEM SZKOŁY

Dorota Podbereska
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Natomiast najstarsi uczniowie pod kierunkiem
pana W. Kościukiewicza wykonali maski
afrykańskie oraz portrety patrona. W ramach
święta zorganizowano również dla klas siódmych,
ósmych oraz trzecich gimnazjum „podchody”,
które wywołują najwięcej pozytywnych emocji.
Pięć drużyn, które  najlepiej napiszą test, ruszają
po szkole w poszukiwaniu ukrytego skarbu.
Pokonując kolejne etapy uczniowie rozwiązywali
zadania ukryte w różnych gabinetach. Do zabawy
zaangażowały w tym roku panie: D. Tołoczko, M.
Kubica, A. Węgier, M. Paliwoda, R. Kunisz, K.
Kaliściak oraz pani dyrektor Magdalena Umińska,
gdzie w  gabinecie dyrektora  znajdował się
ostatni etap „podchodów”. Po zaciętej, ale pełnej
śmiechu rywalizacji zwyciężyła klasa IIId, drugie
miejsce zajęła klasa IIIe, trzecie miejsce klasa
IIIa,  kolejne 8b oraz IIIg. Dodatkowo wszyscy
uczniowie mogli wziąć udział w quizie, który
prowadziły podczas przerw uczennice z klasy 8b:
Julia Cichoń i Zuzia Rachwalska. 

Nagradzały one słodyczami wszystkich uczniów,
którzy poprawnie odpowiadali na pytania
dotyczące naszego patrona. Prezentacja efektów
realizacji poszczególnych zadań odbyła się  na
holu szkoły. 
Na apelu kończącym I semestr zostaną
podsumowane wszystkie zadania zrealizowane w
szkole na  wszystkich poziomach nauczania.

Organizatorzy

NASZA  TWÓRCZOŚĆ

oraz z klasy 4a: Hanna Taracińska, Weronika
Krawczuk, Eliza Kopaszewska, Agata Moskalik,
Milena Dzikowska, Antek Kwiatkowski, Jakub
Wiatrowski, Oliwia Jaworska, Dorota Bobik i Julia
Kieda. 
Dziękuję serdecznie wszystkim uczniom, którzy
przyłączyli się do naszej świątecznej zabawy.

                                                   Monika Kubica

Fot.

   Spadający Liść

   Moje piękne spadające jesienne liście.

   Cóż za piękny, kolorowy tworzycie dywan.

   Ulice, aleje i parki usłane przepięknym 
   kobiercem.

   Wasze kolory niczym tęcza spowita na ziemi.

   Ten świat kolorowy niedługo zniknie
   i wy zwiędniecie
.
   Nadejdzie po was czas,

   którego jedynym kolorem

   jest biel.

                                     Wojciech Gierczyński

TYDZIEŃ Z PATRONEM  SZKOŁY

ŚWIĄTECZNA  MATEMATYKA  W  DWÓJCE

Oliwier Rozalik
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EMPATIA WYCHODZI
NA DOBRE

SZKOLNA WIGILIA

W ostatnim tygodniu listopada w naszej szkole
zostały zorganizowane  zajęcia pod hasłem
"Empatia wychodzi na dobre". Warsztaty pomogły
uczniom dostrzec mowę nienawiści także we
własnych wypowiedziach.  Zauważyli, że krytyka
może być także mową nienawiści, jeśli obraża
innych, wyraża pogardę, ma wydźwięk
negatywny. Uświadomiły, że warto przepraszać,
jeśli się naruszyło godność drugiego człowieka.
Zauważyli, że każdy ma swoją granicę komfortu,
elastyczności, empatii. Zrozumieli, że może się
zdarzyć, że dla nas coś będzie łatwe i będziemy
tego oczekiwać od drugiej osoby, a dla niej to
będzie coś bardzo trudnego i warto dać komuś
więcej czasu na "rozmowę ze sobą".  Dyskusję
podsumowaliśmy stwierdzeniem, że bardzo
ważne jest, aby mieć uważność na emocje
drugiego człowieka, że trzeba je akceptować, a
wiedza o naszym stanie emocjonalnym pozwoli
nam panować nad naszymi uczuciami.
                                            Wioletta Rafałowicz

Nic tak nie sprawia radości w okresie
przedświątecznym jak sprawianie przyjemności
innym. Tym bardziej ucieszyliśmy się z
zaproszenia od pracowników Biblioteki Miejskiej.
Dzięki paniom z działu młodzieżowego i
dziecięcego wzięliśmy udział w ogólnopolskiej
akcji "Marzycielka poczta", której ideą jest
przygotowywanie świątecznych kart z życzeniami
dla chorych dzieci. Od razu wzięliśmy się do
pracy. Mogliśmy przygotować kartkę dla Martynki
i Mateusza - naszych rówieśników. Panie
przygotowały wszystkie niezbędne materiały:
brystole, wycinanki, kleje, brokaty, gwiazdki,
aniołki i ... było tego mnóstwo. Nasze artystyczne
zacięcie i ciepłe słowa przelane na papier
sprawiły, że powstały piękne karty z życzeniami,
które i nam przyniosły wiele radości. Dziękujemy,
że mieliśmy możliwość wziąć udział w tym
ważnym przedsięwzięciu. I prosimy o kolejne.

                                          Katarzyna Kaliściak

Fot.

Fot.

Dnia 21 grudnia w naszej szkole odbyła się 
Szkolna Wigilia na którą  zaproszeni byli
nauczyciele,  pracownicy szkoły,  a przede
wszystkim  uczniowie wszystkich klas
podstawowych i gimnazjalnych.  Najważniejszym 
punktem  uroczystości  były Jasełka 
przygotowane przez uczniów klas  gimnazjalnych,
klas czwartych, klasy piątej oraz klasy ósmej. Za 
przygotowanie Szkolnego  Spotkania Wigilijnego
odpowiedzialna była p. Elżbieta Kościukiewicz, p.
Anna Węgier oraz p. Waldemar Kościukiewicz. 
W  świąteczny nastrój wprowadziła nas Święta
Rodzina, aniołowie, nawrócony diabełek, trzej
królowie,  straszny Herod i śmierć, która zawlokła
okrutnego króla do piekła.  Nie zabrakło też
pięknych kolęd śpiewanych przez nasze zdolne
uczennice. Dziękujemy wszystkim występującym
i  wpierającym  nasze bożonarodzeniowe
spotkanie. Dziękujemy panu Damianowi
Podstawczukowi za przygotowanie nagłośnienia  i
czuwanie nad techniczną stroną uroczystości.

                                                     Anna Węgier

Fot. Fot.

VA  WYSYŁA "MARZYCIELSKĄ  POCZTĘ"

Katarzyna Kaliściak

Katarzyna Kaliściak

Anna Wierzbicka ...
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BAJKOWE  JASEŁKA

CZYTAJ! OGLĄDAJ! POLECAJ! REDAKCJA  ARKADII

19 grudnia 2018r. w naszej szkole odbyły się
Jasełka Bożonarodzeniowe, przygotowane przez
uczniów klasy 1a. W tym roku miały one
charakter bajkowy.
Na naszej scenie gościliśmy: Dziewczynkę z
zapałkami, Czerwonego Kapturka, Smerfetkę,
Jasia i Małgosię, Kopciuszka, pszczółkę Maję i
rybaka. Każda z tych postaci ofiarowała Małemu
Dzieciątku swój dar. Ogromne zaangażowanie
młodych aktorów i rodziców opłaciło się, gdyż
przedstawienie wywarło duże wrażenie i
poruszenie. Dzieci miały możliwość
uczestniczenia w tradycji, a także możliwość
zaprezentowania swoich umiejętności
artystycznych.
                                                   Renata Rawlik

Dnia 15 grudnia 2018 r nasza szkoła wzięła udział
w  I Świątecznym Jarmarku i Festynie
Mikołajkowym, podczas którego mieliśmy okazję
zaprezentować naszą szkołę. Dzięki wielkiemu
zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i dzieci
mogliśmy wystawić na naszym stoisku wiele
wspaniałych własnoręcznie zrobionych ozdób
świątecznych takich jak np.: choinki, stroiki,
porcelanowe zawieszki, gipsowe aniołki,
świąteczne kartki oraz bombki. Na jarmarku nie
zabrakło również słodkich rarytasów w postaci
pierników i przepysznych ciast. W oczekiwaniu na
Mikołaja z Holandii  oraz Czarnych Piotrusiów,
najmłodsi uczniowie naszej szkoły ubierali
choinkę oraz zaprezentowali swoje  umiejętności
wokalne i taneczne. "Czasem wdzięczność
trudno jest ubrać w słowa… wtedy  proste
DZIĘKUJEMY, zawiera wszystko, co chcemy
wyrazić…" W tym miejscu chcielibyśmy
serdecznie podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do uświetnienia tego dnia. Paniom i
Panom, dziewczynkom i chłopcom… wszystkim
tym, którzy przygotowali świąteczne ozdoby,
upiekli przepyszne pierniki i ciasta, przygotowali
uczniów do występów, zadbali o przygotowanie
stoiska i pracowali na nim podczas jarmarku.
                                                    Dyrekcja SP 2

Fot.

Fot.

Mając ochotę na mile spędzony wieczór,
włączyłem wielu osobom znany film pt. ,,Kevin
sam w Nowym Jorku”. Główny bohater
rozśmiesza nas do łez swoimi pułapkami na
bandytów. Chciałbym się podzielić z wami moją
opinią o tym filmie.
Ostatnio obejrzałem bardzo ciekawy film wytwórni
20th Century Fox  pt. ,, Kevin sam w Nowym
Jorku’’. Jest to kontynuacja serii ,,Kevin sam w
domu’’. Został wyprodukowany  6 maja 1992 r. Tę
ekranizację może obejrzeć każdy, gdyż jest to
gatunek familijny. Trwa około 120 minut.
Głównymi bohaterami są: Kevin McCallister, w
którego doskonale wcielił się Macaulay Culkin,
Harry Lime (Joe Pesci) i Marv Merchants (Daniel
Stern).

"Kevin sam w Nowym Jorku’’ to film poprawiający
humor zarówno dzieciom, jak i dorosłym.  Jego
fabuła posiada bardzo ciekawe wątki i zwroty
akcji. Scenarzysta John Hughes dobrze się
spisał, tworząc scenariusz. Ukazuje nam jak
mały, dzielny chłopiec stara się powstrzymać
,,mokrych bandytów”  przed napadem na sklep z
zabawkami. Reżyser przedstawia nam wiele
śmiesznych pułapek, jakie przygotował Kevin na
Harry’ ego i Marva. Ta ekranizacja wywołuje u
oglądających dużo śmiechu i od razu podnosi na
duchu. Moim zdaniem film ,,Kevin sam w Nowym
Jorku” zasługuje na olbrzymie brawa, gdyż jest 
najśmieszniejszym filmem, jaki oglądałem. 
                                                   Oliwier Rozalik
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SP 2 NA I ŚWIĄTECZNYM JARMARKU

Damian Podstawczuk

Damian Podstawczuk
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