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Dzień Kropki

     16 września w naszej szkole kolejny
raz obchodziliśmy DZIEŃ KROPKI. Jest to
święto kreatywności, odwagi i zabawy.     
       Święto to zawzięło swój początek po
wydaniu książki ,,The Dot''
autorstwa Petera Reynoldsa. 
     Książeczka opowiada o kropce, która
zmieniła świat małej Vashti i pozwoliła jej
uwierzyć w siebie.         
     Uczniowie wspólnie bawili się przy
muzyce, a także odkrywali swoje talenty
plastyczne, w efekcie czego powstało
wspaniałe dzieło sztuki.

     To był wspaniały i niezapomniany
dzień dla wszystkich uczniów!
                                 
                                               Zuzia Gryta

ZG

 Mamy nowy Samorząd Uczniowski

      W czwartek 7 listopada odbyły się
wybory do Samorządu Uczniowskiego. Na
kandydatów do samorządu zgłosiło się
wiele osób z różnych klas, lecz tylko troje
z nich mogło wygrać i zasiąść w
prezydium. Wybierano także nauczycieli –
opiekunów SU, których było jeszcze
więcej niż uczniów. 
     Prawie wszyscy uczniowie głosowali
(zabrakło tylko najmłodszych, którzy
głosować zaczną w klasach starszych),
urna wyborcza zaczęła się wypełniać
głosami wyborców, a kandydaci
prześcigali się w wynikach. 
     12 listopada na apelu z okazji Dnia
Niepodległości, ogłoszono skład
samorządu. Nowym Samorządem
Uczniowskim pokierują:

Kacper Batko , Zuzanna Kowalska, Jakub
Siegmiller i Judyta Gapa. Zaś
opiekunkami ich będą: pani Katarzyna
Kołodziej oraz pani Magdalena
Fertikowska. 
                                               Wiktor Miela

sp2
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Natasza Drewicz: Czym zajmuje się Fundacja
Złotowianka?
Angelika Leszczyńska: Fundacja Złotowianka
zajmuje się pomocą osobom chorym i
niepełnosprawnym. Pomaga w zbieraniu pieniędzy na
leczenie i rehabilitację. Wspiera również osoby, które
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dodatkowo
Fundacja wspiera również młode talenty, których
rodzice nie mają funduszy. 

N.D.: Kto wpadł na pomysł, aby stworzyć taką
fundację i dlaczego?
A.L.: Ja wpadłam na ten pomysł. Na początku, na
łamach mojej gazety, zwracałam się do czytelników o
pomoc różnym ludziom. Później wraz z koleżanką
Katarzyną Klaczyńską, która prowadzi ośrodek
rehabilitacji dla dzieci Zabajka, postanowiłyśmy
połączyć siły. Powstała Fundacja. Początkowo
fundacja miała mieć charakter tylko lokalny. Dzisiaj
działa na terenie całej Polski.

N.D.: Ilu macie podopiecznych w Fundacji?
A.L.: Liczba cały czas się zmienia. W tej chwili
Fundacja ma 1800 podopiecznych w całej Polsce.

N.D.: Ile osób pracuje w Fundacji?
A.L.: Na chwilę obecną w Fundacji pracuje 10 osób,
w tym cztery osoby niepełnosprawne.

N.D.: Czy dzieci mogą został wolontariuszami i jak
to zrobić?
A.L.: Oczywiście, że mogą. Najlepiej, jak są to dzieci
troszeczkę starsze, już młodzież, ale każda pomoc się
przydaje. Wszyscy, którzy chcą komuś pomóc są mile
widziani. Wystarczy się do nas zgłosić. W trakcie
współpracy z nami określane są zadania do
wykonania. Wolontariusze wybierają te zadania, w
których chcą uczestniczyć.  Takich stałych
wolontariuszy mamy około 40 osób. Formą nagrody
za poświęcony czas są wydawane zaświadczenia o
wolontariacie, które czasami mogą pomóc młodzieży
w szkole, aby np. podnieść ocenę z zachowania.
Wolontariusze uczestniczą również w corocznych
spotkaniach integracyjnych. Prowadzony jest również
ranking najbardziej aktywnych wolontariuszy, którzy
za swoją ciężką pracę dostają np. bilety do kina.

N.D.: Co to jest race runing i na czym polega?
A.L.: Race runing to dyscyplina sportu dla osób z
różnymi dolegliwościami zdrowotnymi.
Wykorzystywane są w niej rowery biegowe. Sam
pomysł powstał w Skandynawii. Fundacja skorzystała
z tego pomysłu i znalazła firmę w Polsce, która
podjęła się produkcji takich rowerów dla
podopiecznych. Na całym świecie organizowane są
zawody w tej dyscyplinie. Dwójka podopiecznych
Fundacji zdobyła nawet na takich zawodach medale
Dla niepełnosprawnych to jest bardzo ważne, żeby
wyjść z domu, uczestniczyć w rywalizacji, sprawdzić
się.  

N.D.: Jak Pani ocenia te lata pracy w Fundacji?
A.L.: To bardzo, bardzo ciężka praca wielu osób. Ale
praca, która daje wielką satysfakcję. 

N.D.: Proszę nam powiedzieć, czy warto
pomagać? 
A.L.: Dobro wraca. Nikt z nas nie jest święty. Wszyscy
popełniamy większe bądź mniejsze grzeszki. Dlatego
każdy z nas powinien mieć również dobre uczynki na
koncie. Poza tym poprzez pomoc innym można się
wiele nauczyć. Nabywamy doświadczenia, które może
nam procentować w przyszłości.   

Z Angeliką Leszczyńską rozmawiała Natasza Drewicz

      WYWIAD Z PANIĄ ANGELIKĄ LESZCZYŃSKĄ -         
           PREZESEM FUNDACJI ZŁOTOWIANKA
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               Wszędzie nas pełno!

              PRÓBNA EWAKUACJA

     W czwartek 10 października, na 4
godzinie lekcyjnej, odbyła się próbna
ewakuacja szkoły, rozpoczęta przez trzy
dzwonki. Niektórzy byli zdziwieni tą nagłą
sytuacją, lecz po chwili wszystko się
uspokoiło. Wszyscy uczniowie,
nauczyciele i reszta personelu szkoły
wyszła przed placówkę. Przyjechała też
miejscowa straż pożarna. Wszystko nie
trwało długo, lecz na dworze była niska
temperatura, na co uczniowie i
nauczyciele narzekali. Akcja przebiegła
pomyślnie i wszyscy mogli wrócić do
poprzednich zajęć.
                                                 Wiktor Miela

 Rekord Polski  
        w   jednoczesnym       

 miganiu
          
     
     
     W niedzielę 29 września Złotów pobił
rekord Polski w jednoczesnym miganiu!   
     Na placu Paderewskiego zgromadziło
się ponad 640 osób, które wspólnie
migały hymn fundacji Złotowianka.           
     Wśród bijących rekord znajdowali się
również uczniowie i nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Złotowie, którzy
świetnie poradzili sobie z zaśpiewaniem
hymnu w języku migowym.  
     Nasze miasto zorganizowało także
atrakcje dla dzieci, występy artystyczne,
watę, popcorn i wiele innych atrakcji,
które umiliły czas uczestnikom tego
wydarzenia.                                                   
 

                                        Dominika Skiba

sp2

       Wycieczka na targi komputerowe PGA
 
      Dnia 19.10.2019 r. odbyła się wycieczka na targi
komputerowe Poznań Game Arena.
     Wydarzenie zebrało ludzi z całej Polski i nie tylko.
Z naszej szkoły pojechała wycieczka prowadzona
przez pana Michała Grajczaka. Opiekunami uczniów
byli także pani Małgorzata Rogacka i pan Waldemar
Rakowski.
      Autokar wyjechał spod szkoły o godzinie 7:00.
Około godziny 11:00 grupa przekroczyła progi
poznańskich targów.
   Na targach można było zobaczyć i przetestować
wiele najnowszych produkcji ze świata technologii 
i gier komputerowych, spotkać wielu internetowych
twórców, a także zrobić zdjęcia z cosplayerami
(ludźmi przebranymi za postacie z popkultury).
     Zjazd odbywa się co roku w tym samym miejscu 
i trwa przez 3 dni. Były tam tysiące stanowisk znanych
marek, jak m.in. polskiego studia tworzące rozrywkę
cyfrową - CD PROJEKT RED, czy firmy 
ze sprzętem dla graczy Genensis. 
     Po całym dniu pełnym wrażeń wszyscy uczestnicy
wycieczki byli zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.
                                                  Wiktor Miela

sp2
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DZIAŁO SIĘ...

     Marsz Różowej Wstążki
      W sobotę 21 września nasza
szkoła wzięła udział w Marszu
Różowej Wstążki.  O godzinie
jedenastej wyruszyliśmy spod
siedziby Starostwa i ulicami
Złotowa przeszliśmy do Zagrody
Krajeńskiej. Odbyła się część
artystyczna. 
     Celem marszu jest
kształtowanie świadomości
dotyczącej raka piersi i walki z tą
chorobą. 
     Naszą szkołę reprezentowały
uczennice z klasy V a, V c, IV a
oraz jeden uczeń z klasy VII a, 
a także nauczycielki.
                           Zuzia Gryta

DS

             Makrama
     
     23 i 24 października 2019 r. 
w naszej szkole odbyły się
niezwykle ciekawe zajęcia
z makramy. Tego dnia pani
Jolanta Surma uczyła nas, jak
robić serduszka oraz piórka ze
sznurka. 
     W tych zajęciach brały udział
klasy: VIIa oraz VIIb. Pilnie
pracowaliśmy w bibliotece
szkolnej. 
     Bardzo dziękujemy pani
Jolancie, która zechciała
podzielić się z nami swoim
talentem!
                                                       
                               Wiktoria Gryta

sp2
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CZYTELNICY CZYTELNIKOM

,,Yeti na placu zabaw", Pamela Butchart
   Nadchodzi zima i dorośli zaczynają
panikować. Są przerażeni, bo intensywne
opady śniegu powodują uwięzienie uczniów
w szkole. W przeciwieństwie do dzieci, które
uwielbiają biały puch, bo jest zapowiedzią
świetnej zabawy. Do czasu, kiedy na
szkolnym placu zabaw pojawia się Yeti.
       Futrzana ,,bestia ze wschodu" wydaje
dziwne dźwięki, zostawia kłaki w różnych
miejscach, roztacza za sobą intensywny odór,
przeraża i coraz bardziej pobudza wyobraźnię
uczniów. Również i oni zaczynają panikować.
Bo przecież potwór, którego ślady wielkiej stopy
straszą na białym puchowym dywanie,
,,zamierza wszystkich pożreć".
       Książka ma być straszna, a jest niezwykle
zabawna. Maja i jej szkolni przyjaciele boją się,
jednak bardzo chcą rozwiązać zagadkę
tajemniczego przybysza. I udaje im się to, a
finał tej sprawy jest zaskakujący i śmieszny
zarazem. Zabawna opowieść o czwórce
przyjaciół, którzy uwięzieni w szkole z powodu
zimy i odwiedzin włochatego potwora, próbują
go rozgryźć. Za wszelką cenę, mimo zakazu
nauczycieli i kar z tym związanych, mimo
strachu. Ciekawość małych bohaterów jest
silniejsza i świetnie napędza akcję książki.

Polecam
serdecznie tę

zabawną
lekturę!

Natasza Drewicz

ND empik.pl
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W LISTOPADZIE...

                POMAGAMY ALEXOWI

     W naszej szkole ruszyła zbiórka pieniędzy dla
Alexa Jutrzenki. Alex niedawno skończył 5 miesięcy,
niestety jest bardzo poważnie chory. Cierpi na
rdzeniowy zanik mięśni oraz SMA typu 1, a jest to
przypadłość śmiertelna. Aby Alex wyzdrowiał,
potrzebna jest terapia genowa w Stanach
Zjednoczonych. Terapia jest bardzo droga, potrzeba
około 9 milionów złotych, lecz zebrano już ponad 60%
kwoty całkowitej. 
      Mama Alexa pochodzi z Zakrzewa, dlatego akcja
jest tak nagłośniona w Złotowie i okolicach. Jest to
największa zbiórka na portalu siepomaga.pl i
opanowała całą Polskę – powstają specjalne grupy na
portalu Facebook, wiele gwiazd wspiera akcję,
zapraszają Alexa i jego rodziców do różnych
programów telewizyjnych, powstają licytacje
przedmiotów i usług, z których zysk idzie na zbiórkę, a
w naszej szkole samorząd organizuje sprzedaż
ciastek, z których pieniądze pójdą na terapię Alexa.
      Pomóc można także poprzez wpłacenie datku na
stronie zbiórki Alexa, na platformie siepomaga.pl, do
której adres znajduje się poniżej.  
     Jeżeli kwota potrzebna na terapię zostanie
zebrana, Alex będzie mógł żyć jak każde, normalne
dziecko i normalnie funkcjonować.

Adres strony ze zbiórką:           
https://www.siepomaga.pl/alex
                                                        Wiktor Miela

WM

       APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA       
          NIEPODLEGŁOŚCI

     Święto Niepodległości
obchodziliśmy w naszej szkole 
8 listopada 2019 r. Apel z tej okazji
przygotowała klasa VB pod opieką
pań: Beaty Filipkowskiej i
Magdaleny Fertikowskiej. Pani
Agnieszka Warzewska
przygotowała zespół muzyczny,
który wspomógł artystów swoim
pięknym śpiewem. 
     Piątoklasiści przypomnieli nam,
jak ważna jest wolność i jak doszło
do jej odzyskania.
     Było poważnie i podniośle, ale
też wesoło, gdy cała szkoła
zaśpiewała razem piosenkę
,,KOCHAM CIĘ, POLSKO" -  bo
przecież mamy się z czego
cieszyć!

siepomaga.pl

https://www.siepomaga.pl/alex
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Zwyczaje i tradycje świąteczne 
w różnych krajach świata

   
       Święta we Francji
     Francuzi do Świąt Bożego Narodzenia
podchodzą z dystansem.Po pierwsze
trzeba pamiętać, że Święta we Francji
niewiele mają już wspólnego z
celebrowaniem narodzin Chrystusa. Od
kilku lat unika się tu wszelkich symboli
religijnych, chętnie zastępując je np.
bajkowymi postaciami. Francuzi nie
śpiewają też kolęd! Nie istnieje tam
również spowiedź przedświąteczna.         
      
      Jedynym typowo świątecznym daniem
jest ciasto bûche. W przypadku
pozostałych dań bożonarodzeniowych
panuje dość duża swoboda – Francuzi po
prostu wybierają w tym czasie elegantsze
i bardziej wyszukane posiłki. 
     Prezenty wkłada się do butów i otwiera
25 grudnia z samego rana. 
     Francuzi chętnie świętują w gronie nie
tylko rodziny, ale i przyjaciół – wyjście do
pubu w święta nikogo tu nie dziwi.

Święta Bożego Narodzenia we
Włoszech

     
     Włosi obchodzą Boże Narodzenie
bardzo okazale. Zaczynają świętować już
w pierwszą niedzielę Adwentu. Niektórzy
ubierają choinkę, lecz popularniejsze jest
budowanie szopki bożonarodzeniowej. 
W Wigilię na Placu Świętego Piotra w
Watykanie odsłania się co roku szopkę -
zwyczaj ten zapoczątkował Jan Paweł II.
     Włosi  nie liczą się z groszem, chętnie
kupują prezenty i urządzają wystawne
uczty. A ponieważ  w większości są
katolikami , Boże Narodzenie jest jednym 
z najważniejszych świąt religijnych,
podczas którego jednoczą się w gronie
rodzinnym.
     We Włoszech kolacja wigilijna,
podobnie jak w Polsce, jest postna,
jednak na stole pojawia się 13 dań. W
pierwszy dzień Świąt post już nie
obowiązuje, obiad jest wystawny, często
oparty na daniach makaronowych i
serach.

     Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się z ciepłem domowego
ogniska, z zapachem pieczonych ciast i gotowanych dań
wigilijnych, z pierwszą gwiazdką, Pasterką, śpiewaniem kolęd i
wyczekiwaniem na prezenty. 
     Czy zastanawialiście się jednak, jak wyglądają te najpiękniejsze 
w roku święta w innych krajach? Nie? To zapraszamy do lektury!



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 6 12/2019 | Strona 9 
www.juniormedia.pl Szkolniaki

Święta w Anglii

     Anglicy nie dzielą się opłatkiem, za to
wciąż chętnie wysyłają kartki bożonaro-
dzeniowe z życzeniami. Warto podkreślić,
że zwyczaj ten narodził się właśnie w
Anglii. Pierwsza kartka świąteczna
została zaprojektowana już w 1846 roku.
     Anglicy nie obchodzą Wigilii,
zaczynają świętować dopiero 25 grudnia.
Wśród świątecznych potraw nie może
zabraknąć nadziewanego pieczonego
indyka oraz tradycyjnego puddingu.

Święta w Norwegii

     W Norwegii świętowanie zaczyna się
już 13 grudnia w dzień św. Łucji. Ważną
tradycją jest wspólna wieczerza wigilijna,
na której podawane są; owsianka, ryby,
żeberka. Dzieci zostawiają owsiankę
przed domem, aby poczęstować nią
gnoma, który opiekuje się domem.
     Tradycją jest też wspólne pieczenie
ciasteczek oraz robienie łańcuchów na
choinkę.                                Wiktoria Gryta

Święta w Australii

     Święta wypadają tu w środku
sezonu letniego.
     Do dzieci przychodzi dziwny 
Mikołaj, który jest ubrany w
krótkie spodenki. Czasami
zamiast czerwono-białej czapki
ma on kapelusz, a na nogach ma
japonki! 
   Pomimo wysokich temperatur,
święta wyglądają podobnie jak w
Anglii: są światełka, ubrane
choinki, a także koncerty kolęd,
które odbywają się w plenerze.

Boże Narodzenie w Japonii
     Pomimo tego, że w Kraju Kwitnącej
Wiśni katolicy stanowią tylko 0,7%
społeczeństwa, Boże Narodzenie jest tam
bardzo popularne. Nie tyle jest jednak
świętem religijnym, co komercyjnym. Nie
dziwi nikogo, gdy obok choinek i
Mikołajów pojawiają się też wizerunki np.
pand. 
     Japończycy kochają Boże Narodzenie!
Dla nich to dni spędzane z rodziną,
przyjaciółmi, ale też czas szalonych
zakupów! 
     Na stole wigilijnym króluje pieczony
kurczak i bardzo słodkie, bogato
przyozdobione ciasto tzw. kurisumasu
keeki. Coraz częściej jednak Japończycy
świętują Wigilię poza domem; aż co piąty
Japończyk wieczór ten spędza w
popularnym KFC!
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SPORT
ZAWODY PŁYWACKIE

     We wtorek 15.10.2019 r. w pływalni
Laguna odbyły się zawody pływackie.
Naszą szkołę reprezentowało 18 uczniów. 
              Chłopcy z rocznika 2007 zajęli 1
miejsce, natomiast dziewczyny z tego
samego rocznika zajęły 2 miejsce.
Chłopcy z roczników 2005 - 2006 zajęli
natomiast 3 miejsce. 
     Opiekunami byli pani Joanna Starszak
oraz pan Adam Ziółkowski.
     Wszystkim startującym, a szczególnie
tym, którzy zdobyli medale, SERDECZNIE
GRATULUJEMY!
                                                M.Manthey

Sportowcy z naszej
szkoły wzięli udział 
w czwartkach
lekkoatletycznych.
Zajęli w różnych
dyscyplinach znakomite
miejsca.
Teraz trwa przerwa
zimowa, by mogli się
zregenerować.
Serdecznie gratulujemy
zajętych  miejsc.
                                                             M.Manthey

KIBICOWALI Z KLASĄ
     10 listopada 2019 r. uczniowie naszej
szkoły pojechali do Poznania, by
kibicować drużynie Lech Poznań. Klub
ten na swoim stadionie walczył w meczu
z Koroną Kielce. Wyjazd ten cieszył się
dużym zainteresowaniem uczniów. 
     Nauczycielami,którzy uczestniczyli 
w wyjeździe i sprawowali opiekę nad
uczniami byli pan Waldemar Rakowski,
pan Adam Ziółkowski i pan Michał
Grajczak. 
     Lech Poznań zremisował z Koroną
Kielce 0:0. I choć wynik ten niezbyt
ucieszył kibiców, bo każdy chciałby
zobaczyć choć jedną bramkę, to jednak
wszyscy byli zadowoleni. Największe
wrażenie na uczestnikach zrobiło
zachowanie kibiców.
                                                 Mateusz Manthey MM sp2
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KĄCIK ŻARTÓW I REBUSÓW

- Dlaczego blondynka
kładzie pączka do
mikrofalówki?
- Bo chce spalić kalorie.

ND

ND

Blondynka chwali się
blondynce:
- Wiesz moja mama kupiła
mi nową sukienkę na literę
,,F" .
- Fioletową ?
- Nie.
- Figową?
- Nie.
- Poddaję się, jaką?
- F kratkę.   

Dwie blondynki wybrały się na
wycieczkę rowerową. Nagle jedna
z nich zatrzymuje się i wypuszcza
powietrze z kół. 

- Co robisz? - pyta zdziwiona
koleżanka. 
- A nic, miałam za wysoko
siodełko. 

Wtedy ta druga też zsiada z roweru
po czym odwraca kierownicę oraz
siodełko.

- A ty, co robisz? 
- Wracam do domu. Nigdzie nie
jadę z takim głupolem jak ty…

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe.
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.

babyonline

babonline
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KOLOROWANKA
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Jak narysować?
Kilka pomysłów na to, jak narysować choinkę, a także kurs szybkiego rysowania skrzata.

mati mati
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	Zapraszamy  do lektury!
	TAKI MAŁY ks. Jan Twardowski
	Grudzień Choinka Osioł zaszczycony Wół zarozumiały Tylko Bóg się nie wstydzi że jest taki mały

	Dzień Kropki
	16 września w naszej szkole kolejny raz obchodziliśmy DZIEŃ KROPKI. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy.             Święto to zawzięło swój początek po wydaniu książki ,,The Dot'' autorstwa Petera Reynoldsa.       Książeczka opowiada o kropce, która zmieniła świat małej Vashti i pozwoliła jej uwierzyć w siebie.               Uczniowie wspólnie bawili się przy muzyce, a także odkrywali swoje talenty plastyczne, w efekcie czego powstało wspaniałe dzieło sztuki.       To był wspaniały i niezapomniany dzień dla wszystkich uczniów!                                                                                  Zuzia Gryta
	Mamy nowy Samorząd Uczniowski        W czwartek 7 listopada odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Na kandydatów do samorządu zgłosiło się wiele osób z różnych klas, lecz tylko troje z nich mogło wygrać i zasiąść w prezydium. Wybierano także nauczycieli – opiekunów SU, których było jeszcze więcej niż uczniów.       Prawie wszyscy uczniowie głosowali (zabrakło tylko najmłodszych, którzy głosować zaczną w klasach starszych), urna wyborcza zaczęła się wypełniać głosami wyborców, a kandydaci prześcigali się w wynikach.       12 listopada na apelu z okazji Dnia Niepodległości, ogłoszono skład samorządu. Nowym Samorządem Uczniowskim pokierują:  Kacper Batko , Zuzanna Kowalska, Jakub Siegmiller i Judyta Gapa. Zaś opiekunkami ich będą: pani Katarzyna Kołodziej oraz pani Magdalena Fertikowska.                                                 Wiktor Miela
	Wszędzie nas pełno!
	PRÓBNA EWAKUACJA       W czwartek 10 października, na 4 godzinie lekcyjnej, odbyła się próbna ewakuacja szkoły, rozpoczęta przez trzy dzwonki. Niektórzy byli zdziwieni tą nagłą sytuacją, lecz po chwili wszystko się uspokoiło. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i reszta personelu szkoły wyszła przed placówkę. Przyjechała też miejscowa straż pożarna. Wszystko nie trwało długo, lecz na dworze była niska temperatura, na co uczniowie i nauczyciele narzekali. Akcja przebiegła pomyślnie i wszyscy mogli wrócić do poprzednich zajęć.                                                  Wiktor Miela

	Rekord Polski           w   jednoczesnym         miganiu
	W niedzielę 29 września Złotów pobił rekord Polski w jednoczesnym miganiu!         Na placu Paderewskiego zgromadziło się ponad 640 osób, które wspólnie migały hymn fundacji Złotowianka.                 Wśród bijących rekord znajdowali się również uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie, którzy świetnie poradzili sobie z zaśpiewaniem hymnu w języku migowym.        Nasze miasto zorganizowało także atrakcje dla dzieci, występy artystyczne, watę, popcorn i wiele innych atrakcji, które umiliły czas uczestnikom tego wydarzenia.                                                                                               Dominika Skiba

	DZIAŁO SIĘ...
	Marsz Różowej Wstążki
	W sobotę 21 września nasza szkoła wzięła udział w Marszu Różowej Wstążki.  O godzinie jedenastej wyruszyliśmy spod siedziby Starostwa i ulicami Złotowa przeszliśmy do Zagrody Krajeńskiej. Odbyła się część artystyczna.       Celem marszu jest kształtowanie świadomości dotyczącej raka piersi i walki z tą chorobą.       Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy V a, V c, IV a oraz jeden uczeń z klasy VII a,  a także nauczycielki.                            Zuzia Gryta
	Makrama
	23 i 24 października 2019 r.  w naszej szkole odbyły się niezwykle ciekawe zajęcia z makramy. Tego dnia pani Jolanta Surma uczyła nas, jak robić serduszka oraz piórka ze sznurka.       W tych zajęciach brały udział klasy: VIIa oraz VIIb. Pilnie pracowaliśmy w bibliotece szkolnej.       Bardzo dziękujemy pani Jolancie, która zechciała podzielić się z nami swoim talentem!                                                                                        Wiktoria Gryta
	CZYTELNICY CZYTELNIKOM
	,,Yeti na placu zabaw", Pamela Butchart
	Nadchodzi zima i dorośli zaczynają panikować. Są przerażeni, bo intensywne opady śniegu powodują uwięzienie uczniów w szkole. W przeciwieństwie do dzieci, które uwielbiają biały puch, bo jest zapowiedzią świetnej zabawy. Do czasu, kiedy na szkolnym placu zabaw pojawia się Yeti.        Futrzana ,,bestia ze wschodu" wydaje dziwne dźwięki, zostawia kłaki w różnych miejscach, roztacza za sobą intensywny odór, przeraża i coraz bardziej pobudza wyobraźnię uczniów. Również i oni zaczynają panikować. Bo przecież potwór, którego ślady wielkiej stopy straszą na białym puchowym dywanie, ,,zamierza wszystkich pożreć".        Książka ma być straszna, a jest niezwykle zabawna. Maja i jej szkolni przyjaciele boją się, jednak bardzo chcą rozwiązać zagadkę tajemniczego przybysza. I udaje im się to, a finał tej sprawy jest zaskakujący i śmieszny zarazem. Zabawna opowieść o czwórce przyjaciół, którzy uwięzieni w szkole z powodu zimy i odwiedzin włochatego potwora, próbują go rozgryźć. Za wszelką cenę, mimo zakazu nauczycieli i kar z tym związanych, mimo strachu. Ciekawość małych bohaterów jest silniejsza i świetnie napędza akcję książki.

	Polecam serdecznie tę zabawną lekturę!   Natasza Drewicz
	W LISTOPADZIE...
	APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA                  NIEPODLEGŁOŚCI       Święto Niepodległości obchodziliśmy w naszej szkole  8 listopada 2019 r. Apel z tej okazji przygotowała klasa VB pod opieką pań: Beaty Filipkowskiej i Magdaleny Fertikowskiej. Pani Agnieszka Warzewska przygotowała zespół muzyczny, który wspomógł artystów swoim pięknym śpiewem.       Piątoklasiści przypomnieli nam, jak ważna jest wolność i jak doszło do jej odzyskania.      Było poważnie i podniośle, ale też wesoło, gdy cała szkoła zaśpiewała razem piosenkę ,,KOCHAM CIĘ, POLSKO" -  bo przecież mamy się z czego cieszyć!

	Zwyczaje i tradycje świąteczne  w różnych krajach świata
	Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się z ciepłem domowego ogniska, z zapachem pieczonych ciast i gotowanych dań wigilijnych, z pierwszą gwiazdką, Pasterką, śpiewaniem kolęd i wyczekiwaniem na prezenty.       Czy zastanawialiście się jednak, jak wyglądają te najpiękniejsze  w roku święta w innych krajach? Nie? To zapraszamy do lektury!

	Święta we Francji
	Święta Bożego Narodzenia we Włoszech
	Francuzi do Świąt Bożego Narodzenia podchodzą z dystansem.Po pierwsze trzeba pamiętać, że Święta we Francji niewiele mają już wspólnego z celebrowaniem narodzin Chrystusa. Od kilku lat unika się tu wszelkich symboli religijnych, chętnie zastępując je np. bajkowymi postaciami. Francuzi nie śpiewają też kolęd! Nie istnieje tam również spowiedź przedświąteczna.
	Włosi obchodzą Boże Narodzenie bardzo okazale. Zaczynają świętować już w pierwszą niedzielę Adwentu. Niektórzy ubierają choinkę, lecz popularniejsze jest budowanie szopki bożonarodzeniowej.  W Wigilię na Placu Świętego Piotra w Watykanie odsłania się co roku szopkę - zwyczaj ten zapoczątkował Jan Paweł II.      Włosi  nie liczą się z groszem, chętnie kupują prezenty i urządzają wystawne uczty. A ponieważ  w większości są katolikami , Boże Narodzenie jest jednym  z najważniejszych świąt religijnych, podczas którego jednoczą się w gronie rodzinnym.      We Włoszech kolacja wigilijna, podobnie jak w Polsce, jest postna, jednak na stole pojawia się 13 dań. W pierwszy dzień Świąt post już nie obowiązuje, obiad jest wystawny, często oparty na daniach makaronowych i serach.
	Jedynym typowo świątecznym daniem jest ciasto bûche. W przypadku pozostałych dań bożonarodzeniowych panuje dość duża swoboda – Francuzi po prostu wybierają w tym czasie elegantsze i bardziej wyszukane posiłki.
	Prezenty wkłada się do butów i otwiera 25 grudnia z samego rana.       Francuzi chętnie świętują w gronie nie tylko rodziny, ale i przyjaciół – wyjście do pubu w święta nikogo tu nie dziwi.


	Święta w Australii
	Święta w Anglii
	Święta wypadają tu w środku sezonu letniego.      Do dzieci przychodzi dziwny  Mikołaj, który jest ubrany w krótkie spodenki. Czasami zamiast czerwono-białej czapki ma on kapelusz, a na nogach ma japonki!     Pomimo wysokich temperatur, święta wyglądają podobnie jak w Anglii: są światełka, ubrane choinki, a także koncerty kolęd, które odbywają się w plenerze.
	Anglicy nie dzielą się opłatkiem, za to wciąż chętnie wysyłają kartki bożonaro-dzeniowe z życzeniami. Warto podkreślić, że zwyczaj ten narodził się właśnie w Anglii. Pierwsza kartka świąteczna została zaprojektowana już w 1846 roku.      Anglicy nie obchodzą Wigilii, zaczynają świętować dopiero 25 grudnia. Wśród świątecznych potraw nie może zabraknąć nadziewanego pieczonego indyka oraz tradycyjnego puddingu.

	Boże Narodzenie w Japonii
	Pomimo tego, że w Kraju Kwitnącej Wiśni katolicy stanowią tylko 0,7% społeczeństwa, Boże Narodzenie jest tam bardzo popularne. Nie tyle jest jednak świętem religijnym, co komercyjnym. Nie dziwi nikogo, gdy obok choinek i Mikołajów pojawiają się też wizerunki np. pand.       Japończycy kochają Boże Narodzenie! Dla nich to dni spędzane z rodziną, przyjaciółmi, ale też czas szalonych zakupów!       Na stole wigilijnym króluje pieczony kurczak i bardzo słodkie, bogato przyozdobione ciasto tzw. kurisumasu keeki. Coraz częściej jednak Japończycy świętują Wigilię poza domem; aż co piąty Japończyk wieczór ten spędza w popularnym KFC!


	Święta w Norwegii
	W Norwegii świętowanie zaczyna się już 13 grudnia w dzień św. Łucji. Ważną tradycją jest wspólna wieczerza wigilijna, na której podawane są; owsianka, ryby, żeberka. Dzieci zostawiają owsiankę przed domem, aby poczęstować nią gnoma, który opiekuje się domem.
	Tradycją jest też wspólne pieczenie ciasteczek oraz robienie łańcuchów na choinkę.                                Wiktoria Gryta

	SPORT
	ZAWODY PŁYWACKIE

	Sportowcy z naszej szkoły wzięli udział  w czwartkach lekkoatletycznych.
	We wtorek 15.10.2019 r. w pływalni Laguna odbyły się zawody pływackie. Naszą szkołę reprezentowało 18 uczniów.                Chłopcy z rocznika 2007 zajęli 1 miejsce, natomiast dziewczyny z tego samego rocznika zajęły 2 miejsce. Chłopcy z roczników 2005 - 2006 zajęli natomiast 3 miejsce.       Opiekunami byli pani Joanna Starszak oraz pan Adam Ziółkowski.      Wszystkim startującym, a szczególnie tym, którzy zdobyli medale, SERDECZNIE GRATULUJEMY!                                                 M.Manthey

	Zajęli w różnych dyscyplinach znakomite miejsca.
	Teraz trwa przerwa zimowa, by mogli się zregenerować.
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