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Pierwszy numer gazetki

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
To czas refleksji, spotkań rodzinnych, 
a także chwile, kiedy obdarowujemy się

prezentami. 
My również przygotowaliśmy drobny
upominek ... oddajemy w prezencie

pierwszy numer gazetki szkolnej. Mamy
nadzieję, że będziemy spotykać się

regularnie, a Wy chętnie przeczytacie o
tym, co ważnego dzieje się w naszej

szkole i okolicy. Zapraszamy do
lektury.

.

 "Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie
Jezusa, czynimy to dlatego,  aby dać świadectwo,

że każdy człowiek jest kimś jedynym 
i niepowtarzalnym". 

                                          św. Jan Paweł II

 Żłobek cały już w blasku, uroczysta panienka
 jasno tu jak w pałacu, bo to chwała jest święta.

 Tuli matka dzieciątko, do snu śpiewa wzruszona.
 Ona kiedyś przygarnie ludzi w swoje ramiona.

 Otwieramy drzwi gościom, 
 Bóg się rodzi dla wszystkich,
 uklęknijmy z miłością, wokół jasnej kołyski.

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie SP2
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 Eurowizja Junior 2019
Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbył się   
24 listopada 2019 w Arenie Gliwice.  
Organizatorem była Europejska Unia Nadawców   
we współpracy z Telewizją Polską.
Finał konkursu wygrała Viki Gabor,
reprezentantka Polski z piosenką „Superhero”.

 J.H., K.K.

SP2

Podróżowanie do USA
bez wizy.

Po wielu latach starań polskich władz 
i przychylności prezydenta Stanów
Zjednoczonych, Donalda Trumpa,

możemy polecieć do USA bez wizy.
J.H., K.K

Najważniejsze wydarzenia w 2019r.

Olga Tokarczuk została
laureatką 

Nagrody Nobla 
w dziedzinie literatury. 

Polka dostała tę nagrodę "za wyobraźnię
narracyjną, która z encyklopedyczną pasją

reprezentuje przekraczanie granic 
jako formę życia”. 

Dzieła noblistki to m. in. "Bieguni", 
"Księgi Jakubowe" czy "Ostatnie historie".

J.H., K.K.

Polscy siatkarze zdobyli
brązowy medal

Mistrzostw Europy.
W meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Europy

siatkarzy Polska wygrała w Paryżu z Francją 3:0.
Polacy po raz pierwszy od 2011 roku znaleźli się 

na podium czempionatu Starego Kontynentu.
za polsatsport.pl

Viva.pl
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Programy i akcje 
w naszej szkole

W roku szkolnym 2019/2020
uczestniczymy w realizacji wielu
programów i akcji. 
Najważniejsze z nich to:

1. Narodowy program Rozwoju
Czytelnictwa.

2. Czytam z klasą, lekturki spod chmurki.
3. Narodowe czytanie.
4. Śniadanie daje moc.
5. Przyroda z klasą.
6. Centrum Mistrzostwa

Informatycznego.
7. BohaterOn.
8. Sprzątanie Świata.
9. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

10. Bicie rekordu udzielania pierwszej
pomocy Ratujemy i uczymy ratować.

red.

Uroczystości szkolne
Wspólnie świętowaliśmy: 

Dzień Chłopaka, Święto Pieczonego
Ziemniaka, Międzynarodowy Dzień 

bez Przemocy, Dzień Edukacji Narodowej,
Pasowanie na Ucznia, Mikołajki,

Andrzejki, 
30. rocznicę uchwalenia Konwencji 
o prawach dziecka, Dzień Tolerancji,

Święto Niepodległości.

Wycieczki
Odwiedziliśmy: Trzęsacz, Niechorze,

Gdańsk, Gdynię, Pomeranię, Kids Arenę.
Uczniowie klas ósmych wzięli udział 

w Targach Pracy w Szczecinie.

.

SP2

.
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Zapraszamy do szkolnej
biblioteki

     
Książka Dziewczynka tańcząca z wiatrem 
opowiada o dziewczynce, która ma złamany           
kręgosłup i nie może pogodzić się z tym że nie      
będzie już mogła pływać. Jeździ na  brzydkim       
wózku inwalidzkim, jej rodzice pozmieniali            
wszystko w domu, bo musieli dostosować się       
do wózka córki. Dziewczynka jest ciągle na           
siebie zła i nie chce współpracować. Pomaga jej
wiatr i nowo poznani przyjaciele, również
niepełnosprawni.
Chcecie dowiedzieć się, jak wyglądały dalsze losy
dziewczynki? Przyjdźcie do szkolnej biblioteki i
wypożyczcie książkę.

M.P.
Sp2

Książka Baśniobór opowiada o rodzeństwie, które
udało się na wakacje do babci i dziadka, bo
rodzice musieli wyjechać. Odkrywają różne
tajemnice… 

Okazuje się, że ich dziadek jest opiekunem
jednego z pięciu tajnych rezerwatów, w których
znajdują się różne stwory i potwory, dobre i złe.
Zbliża się noc kupały i wszyscy się do niej
przygotowują....

Chcecie dowiedzieć się dalszej historii
rodzeństwa? Czy Secie i Kendrze uda się
odnaleźć resztę? Speszcie się, bo jest tylko jeden
egzemplarz, a ktoś mógł już go wypożyczyć w
szkolnej bibliotece.

M.P.

.
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Zwyczaje i tradycje związane 
ze Świętami Bożego Narodzenia

1. Pierwsza gwiazda na niebie oznacza 
Gwiazdę Betlejemską.

2. Siano pod obrusem jest po to, 
by przypominało, gdzie leżał Jezus 
po urodzeniu.

3. Przy wigilijnym stole śpiewamy 
kolędy - pieśni   opowiadające o
narodzinach   Jezusa.

4. Choinka jest ubierana w dzień wigilii
lub  23 grudnia, ta tradycja dotarła 
do nas z Niemiec.

5. Drzewko to symbol życia i narodzin
Zbawiciela.

M.M.

Święta Bożego
Narodzenia, 

tradycje i zwyczaje
świąteczne

Potrawy wigilijne
 - barszcz czerwony z uszkami,
 - łazanki z kapustą,
 - ryba po grecku,
 - makowiec,
 - śledzie,
 - pierogi z kapustą i grzybami, 
 - kapusta z grochem,
 - ryba w galarecie,
 - kluski z makiem,
 - karp smażony,
 - krokiety z kapustą i grzybami,
 - kutia,
 - paszteciki z kapustą i  grzybami.
 

M.M.  

Lampyiswiatlo.pl
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