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Przebudowa Małkini
Od pewnego czasu w Małkini trwają budowy nowych parkingów
oraz przebudowa drogi na Nurskiej .Na całej ulicy Przedszkolnej
trwa przebudowa starych chodników i budowa nowych parkingów,
na razie tylko kawałek chodnika i parkingu, i trwa totalny chaos.
Mieszkańcy ulicy Przedszkolnej muszą uważać, ponieważ jeżdżą
tam koparki oraz są duże dziury. Na ulicy Nurskiej trwa
przebudowa starej ulicy, która prowadzi głównie do Ostrowi
Mazowieckiej, lecz  także do innych mniejszych miejscowości.
Zamiast dwóch pasów jest tam jeden ,o którym decydują światła.
Droga budowana jest kawałkami i pasami. Wstępnie budowa tej
drogi ma trwać do 31 sierpnia 2020 roku. Jestem przekonany, że
jak pracę się skończą to Małkinia będzie jeszcze piękniejsza niż jest
i mam nadzieję ,że niedługo nasza główna ulica Nurska będzie
piękna. Moja miejscowość zmienia się i ważne, że dużo się tutaj
dzieje.
Kacper Olszyna
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Spotkanie z panią Anną Kacprzycką na wystawie jej prac  Sercem malowane .
W dniu 27 września odbyła się wystawa obrazów pani Anny Kacprzyckiej w  Gminnym Ośrodku Kultury. Pani
Ania, zajmuje się także pisaniem wierszy.

1. Skąd czerpie pani inspiracje ?                                                                                                                            
Czerpie inspirację w większości z otoczenia oraz z internetu. Najbardziej lubię malować Kobiety.

2.Od ilu lat pani maluje ?
Maluję . od dziecka już malowałam nawet patyczkiem w ziemi, dalej już kredkami oraz farbami.

3. Gdzie możemy ujrzeć pani prace ?Moje prace  umieszczam na Facebooku, oraz na wszelkich tego
typu wystawach.

4. Jakie pani ma doświadczenie w tej dziedzinie?                                                                                                 
          Nie ukończyłam żadnej szkoły artystycznej, moje doświadczenie to wszystko, czego nauczyłam
się sama

 .5. Od zawsze lubiła pani sztukę ?
Tak, od zawszę, już tak jak mówiłam od dziecka kochałam sztukę.

6. Czy ma pani inne  zainteresowania ?Lubię pisać wierszę, oraz interesuję się muzyką, stąd na moich
pracach pojawiają się różnego typu instrumenty.

7. Czy chciałaby  pani mieć  inną pracę  niż malarstwo?                                                                                         
 Nie, kocham swoją prace !

8. Czy wiąże pani przyszłość z malarstwem?                                                                                                         
 Tak, myślę że dopóki zdrowie mi na to pozwoli, to  malować. będę.

9. Czym pani maluje?
Najczęściej farbami olejnymi, i pastelami. A czasami zdarza mi się malować akwarelami.

W imieniu redakcji Dwójeczki bardzo dziękujemy za ten krótki wywiad. Pani obrazy są piękne, naprawdę
malowane sercem, jak mówi sam tytuł.

Obejrzeliśmy wszystkie obrazy pani Ani. Na wystawę przyszła też nasza pani wójt Bożena Kordek.
Wręczyła bukiet kwiatów, powiedziała, że bardzo się cieszy z kolejnego spotkania ze sztuką naszej
miejscowej malarki. Pani dyrektor Biblioteki Gminnej Lidia Kowińska zaprosiła wszystkich zebranych
na wieczorek poetycki, ponieważ oprócz malowania nasza artystka pisze piękne wiersze. Nasi
redaktorzy na pewno się tam wybiorą.
   
Wiktoria Jaworska, Julia Szulencka, 
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Koncert zespołu Orkiestra Dni Naszych.
W dniu 10.10.2019r do naszej szkoły przyjechała Orkiestra Dni

Naszych. Koncert miał za zadanie zwrócić uwagę na heit w
Internecie i artyści chcieli nam przekazać, abyśmy nie hejtowali

innych lub na niemiłe komentarze odpowiadać takimi samymi. Jest
to problem nie tylko wśród nas uczniów, ale również i ludzi

dorosłych. Może wyrządzić wiele szkód w psychice, a nawet             
     w niektórych wypadkach jest przyczyną samobójstw wśród

nastolatków. Chociaż każdy z nas wie, ale nie zawsze nie używa
heitu w Internecie wobec kolegów lub koleżanek.                           
 Takie zadanie postawili sobie dwaj piosenkarze w swoim krótkim
tylko 45 minutowym koncercie. Zaśpiewali oraz zagrali nam pięć

piosenek. Oczywiście publiczność także brała udział w śpiewaniu i
tańczeniu. Na początku były piosenki dla starszych dzieci a później
takie trochę dziecinne, ale wszyscy się przy nich dobrze bawiliśmy.
To nie pierwszy raz jak oni do nas przyjechali, ponieważ byli już w

naszej szkole. Zawsze, jak są , to lubimy posłuchać ich piosenek     
     i pośpiewać z nimi.                                                                             

                               Najmłodsi po koncercie podchodzili do z
zeszytami po autografy oraz aby przybić piątkę. Takie koncerty na

żywo są bardzo fajne i szkoda, że jest ich tak mało. Artyści
otrzymali ogromne brawa od  uczestników. Szkoda tylko, że tak

krótko!!!
Julia Brzózka
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Dnia 4 października w naszej szkole odbył się celebrowany na całym świecie
międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jego lokalną organizację w swoje ręce
wzięła kl. VIIIa z wychowawcą, p. Joanną Zarębą.
Główna akcja DTM miała miejsce na szkolnym korytarzu podczas długiej przerwy.
Wtedy właśnie uczniowie mieli okazję spróbować swoich umiejętności w rachowaniu
podczas rozwiązywania testów i łamigłówek przy specjalnie przygotowanym
stanowisku. Ósmoklasiści przygotowali wiele ciekawych zadań i konkurencji. Ponadto
uczniowskie „patrole” spacerowały i sprawdzały przypadkowo napotkane osoby ze
sprawności w mnożeniu. Często byli to również nauczyciele i pracownicy szkoły.
W pracowni informatycznej chętni mogli przystąpić do konkursu Tabliczka Mnożenia
na Czas. Na najlepszych czekały ciekawe nagrody tj. możliwość zwolnienia z
kartkówki bądź pracy domowej z matematyki.
5 i 6-klasiści wykonali plakaty z rymowankami, które pomagały zapamiętać tabliczkę
mnożenia.
W Dniu Tabliczki Mnożenia uczestniczyli również młodsi.  Klasy III podczas pracy w
grupach, również rozwijały swoją wiedzę matematyczną. Przybliżały ją im różne
łamigłówki i quizy. Uczniowie korzystali też z różnych programów komputerowych,
dzięki którym mogli ćwiczyć swoją sprawność rachunkową.
Dziękujemy wszystkim za udział w obchodach Dnia Tabliczki Mnożenia. Mamy
nadzieję, że ta akcja uświadomiła, jak ważna jest jej znajomość i przybliżyła
matematykę w przyjemny sposób.
Autor: Maksymilian Małecki
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