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„BookPaka Stefanka” zakończyła kampanię
czytelniczą w konkursie #cojaczytam

Jeden konkurs, a tyle medialnych przygód! Uczestniczki konkursu  -
uczennice klasy Va Zosia Kabatek, Zosia Schuster, Julka Zmarzła,
Nicola Miniszewska i Izabela Szufrajda – z pewnością będą długo
wspominać pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019. Kampania pod
nazwą „BookPaka Stefanka” trwała od 10 października do 14 listopada.

BookPaka Stefanka w komplecie

O przebiegu kampanii czytelniczej pisałyśmy już w ubiegłym numerze "Stefanka".
Jesteście ciekawi, jak przebiegała nasza dalsza współpraca z Radiem Nakło?
Zachęcamy do lektury! Informacje na kolejnej stronie.

.
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     23 października zostałyśmy zaproszone przez Dariusza Korpala do Radia Nakło, by nagrać audycję do
programu „10 minut” o czytaniu i udziale w konkursie #cojaczytam. W nagraniu brały udział trzy
uczennice – Zosia Schuster, Zosia Kabatek i Julka Zmarzła. Dzień później, 24 października poszłyśmy na
nagranie do pani Ksymeny Lizoń, która prowadziła audycję „Mali na fali”. Tematem rozmowy była
filozofia. Uczennice Julka Zmarzła i Zosia Schuster czytały fragmenty książki filozoficznej przeznaczonej
dla dzieci, a później wyjaśniały, jak rozumieją przeczytane zagadnienia. 31 października Zosia Kabatek  i
Nicola Miniszewska również uczestniczyły w nagraniu – tym razem tematyka spotkania była zaduszkowo-
niepodległościowa.
     13 listopada ponownie do naszej akcji zaangażowało się Radio Nakło. Uczennice zrealizowały sondę
uliczną i pytały mieszkańców Nakła o ulubione gatunki literackie, pisarzy oraz ostatnio przeczytaną
książkę. Audycja została odtworzona na antenie Radia Nakło następnego dnia.
     14 listopada Zosia Kabatek przeprowadziła w klasie Va wykład  o zaletach czytania książek. Korzyści 
wynikające z czytania dotarły również do wszystkich uczniów, gdyż zostały opublikowane w naszym
„Stefanku” i roznoszone 14 listopada na terenie szkoły.
     W sumie w konkursie zaangażowało się ponad 1200 osób oraz 185 bibliotek i szkół. Z gminy Nakło
byłyśmy my i Zespół Szkolno-Przedszkolny ze Ślesina! W najbliższej okolicy wzięły udział szkoły z
Bydgoszczy, Poznania i Piły.

Nagrywanie audycji to wielka frajda! .
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Efekty kampanii oraz zdjęcia z jej przebiegu zostały ukazane w broszurze, którą opublikowali
organizatorzy. Plik można pobrać na stronie: 
https://wolnelektury.pl/media/chunks/attachment/cojaczytam.pdf
Poniżej strona dotycząca naszych działań.
Patrycja Michalik

https://wolnelektury.pl/media/chunks/attachment/cojaczytam.pdf
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Medialna przygoda w
Radiu Nakło - "Mali na fali"

     Uczniowie SP2 brali udział w audycjach Radia
Nakło „Mali na fali” prowadzonych przez Ksymenę
Lizoń. O czym można było usłyszeć? Uczniowie
mówili o swoich zainteresowaniach, wypowiadali
się na trudne tematy, czytali fragmenty książek,
wierszy… Słuchacze audycji podszkolili się
również w zakresie savoir vivre’u – nasi uczniowie
są już specjalistami w tej dziedzinie!
     Z przykrością informujemy, że audycja „Mali na
fali” zniknęła już z anteny Radia Nakło.

Patrycja i Katia, kl. VIb

Agata i Anastazja, kl. VIII b

Zosia i Nicola, kl. V a

.

.

.
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         Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w SP2

       Zakątek Młodego Czytelnika - "Mikołajek"

Kochani Młodzi Czytelnicy,
w zimowe popołudnia i wieczory sięgnijcie po
opowieści z Mikołajkiem. Postać tę stworzyli: Rene
Goscinny, on napisał wesołe opowiadania z
niesfornym bohaterem i grafik- Jean-Jacques Sempé,
który narysował Mikołajka i stworzył ilustracje do
wszystkich książek z jego udziałem. Tytułowy bohater
to mały chłopiec mieszkający we Francji. Jego
codzienne życie pełne jest przeróżnych, śmiesznych
zdarzeń, które on sam opowiada, ze swojego
dziecięcego punktu widzenia. A trzeba powiedzieć, że i
w domu rodzinnym bohatera  i w szkole, do której
uczęszcza, dzieje się naprawdę sporo. Poznacie jego
rodziców, nauczycieli i …kolegów: Alcesta, który
delikatnie mówiąc, ma kłopoty z nadwagą,

Kleofasa, któremu jakoś nauka nie idzie, Euzebiusza,
który lubi dawać kolegom w nos oraz …Ludeczkę, z
którą nasz bohater zamierza się kiedyś
ożenić. „Mikołajek” jest świetną lekturą na co dzień i od
święta, bo przenosi czytelników w  śmieszny, a
zarazem ciekawy świat małego chłopca. Opisane
sytuacje  bawią, uczą  i wzruszają. 
     W bibliotece szkolnej znajdziecie następujące tytuły
z serii o Mikołajku:
„ Mikołajek”
„ Wakacje Mikołajka”
„Rodzinne przygody Mikołajka”
„ Nowe przygody Mikołajka”
„ Nieznane przygody Mikołajka”.
Oprac. A. Miłowska

.

Święto wolontariuszy odbyło się w środę, 5 grudnia. To dzień tych, którzy pracują za darmo, aby pomóc
potrzebującym na całym świecie. To również doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek,
jaki wkładają rozmaite organizacje charytatywne, żeby inni otrzymali pomoc w trudnych chwilach.
  W naszej szkole z okazji tego dnia odbyły się – według grup wiekowych –  trzy apele. Wolontariusze sami
wymyślili przedstawienie, które miało na celu pokazać, że jesteśmy sobie potrzebni. Podczas apeli 53
wolontariuszy działających bardzo aktywnie otrzymało wyróżnienie za swoją postawę i bezinteresowną pomoc.
Pod koniec spotkania chętne do pomocy klasy otrzymały tytkę, do której można było wkładać trwałe produkty
spożywcze, słodycze, środki czystości oraz środki higieniczne. Produkty zbierano do 17 grudnia. Rzeczy trafiły
następnie do potrzebujących za pośrednictwem Caritas Diecezji Bydgoskiej.
  W trakcie apelu najmłodsza wolontariuszka Maja D. z II klasy otrzymała dyplom za zajęcie II miejsca w
Ogólnopolskim Plastycznym Konkursie Historycznym „Kilometrowy Komiks” z okazji rocznicy Odzyskania
Niepodległości. Wolontariuszka oprócz dyplomu otrzymała też piękną hulajnogę.
     Maja C., klasa VI b

.
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Nakielska „Dwójka” ma
wieeeeelkie serce!

Czy wiesz, że …. ?
Istnieje wierszyk, który mówią niemieckie dzieci,
aby dostać prezent od Gwiazdorka:

„Weihnachtsmann” – "Gwiazdor"

Lieber, guter Weihnachtsmann,
schau mich nicht so böse an.
Stecke deine Rute ein,
ich will immer artig sein."

Ciekawostkę przekazała p. Gosia Komorowicz

      Koncert Kolęd w Dwójce
Świętowanie Bożego Narodzenia trwało w SP2 jeszcze
w styczniu. Uczniowie klasy 1d zaprosili swoich
kolegów i koleżanki z klas 0-3 na wspaniały koncert
kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych.
Pierwszoklasiści przedstawili ciekawostki związane z
tradycją śpiewania kolęd, a do wspólnego kolędowania
włączyła się cała widownia. Na koniec wszyscy goście
otrzymali serduszka z przesłaniem na Nowy Rok. 
   Koncert zorganizowały wychowawczynie klasy 1d: p.
Agnieszka Dolacińska i p. Iwona Bartoszewicz

Tego, że uczniowie „Dwójki” lubią
pomagać, nie trzeba nikomu udowadniać.
Warto jednak podkreślić, w ilu akcjach
charytatywnych uczniowie brali udział od
listopada 2018 roku.
  Od listopada do grudnia uczniowie zbierali karmę
dla zwierząt ze Schroniska w Rozwarzynie.
Uzbierano aż 43 kilogramy! W piątek 30 listopada
zakończyła się także zbiórka materiałów
opatrunkowych dla osób bezdomnych z
bydgoskiego Caritas. Efekty tej akcji również
przeszły wszelkie oczekiwania – uczniowie
przynieśli 698 różnych materiałów opatrunkowych.
  Grudzień – choć niespecjalnie biały – upłynął
wszystkim z myślą o Bożym Narodzeniu. Na
szczęście nie skupiliśmy się tylko na kupowaniu
prezentów, ale również na pomaganiu. 7 – 8
grudnia 2018 roku trwała Ogólnopolska Zbiórka
Żywności Caritas w markecie Biedronka na ulicy
Potulickiej w Nakle.  Wolontariusze z SP2  uzbierali
363,350 kg żywności, 9 sztuk środków
higienicznych i chemicznych oraz 1500 zł na
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
    W piątek, 11 stycznia podczas długich przerw w
szkole, uczniowie Samorządu Uczniowskiego wraz
z wicedyrektor p. Aleksandrą Kwasigroch
kwestowali i rozdawali serduszka w ramach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uzbierana
kwota 809,02 zł i 20 pensów została przekazana do
sztabu WOŚP w Nakle.

Świąteczny czas, magiczny
czas…

     Coroczną tradycją w SP2 są jasełka oraz klasowe
wigilie. Program artystyczny w młodszej grupie
przygotowali uczniowie klasy II b wraz z
wychowawczynią Beatą Skulimowską. Drugoklasiści
zaprezentowali piękny taniec śnieżynek, a do
występów na scenie włączyły się przedszkolaki z
zerówki. W starszej grupie wiekowej spektakl został
przygotowany przez uczniów klasy Vc wraz z
wychowawczynią p. Alicją Nowicką oraz chórem
szkolnym pod kierunkiem p. Sylwii Kozłowskiej.

Konkurs!
Odpowiedz na pytanie:

Kto prowadził audycję "Mali na
fali" w Radiu Nakło?

Kartkę z odpowiedzią, imieniem i
nazwiskiem oraz numerem klasy wrzuć u
pana Woźnego do pudełka gazetki
"Stefanek"!

Do wygrania jest - jak zawsze - nagroda
rzeczowa.
Trzymamy kciuki!
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