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Szkolne Jasełka
Przedstawienie przygotowały klasy ósme 

pod przewodnictwem ks. Marcina oraz grupa
przedszkolna przygotowana 
przez panią Karolinę Wasiak. 

Podczas jasełek publiczność usłyszała kolędy 
w wykonaniu uczennic naszej szkoły.

J.H.

SP2

Najpopularniejsze
postanowienia 
na Nowy Rok

1. Rzucić palenie.
2. Uprawiać sport   
regularnie.
3. Zacząć się zdrowo
odżywiać.
4. Znaleźć nowe hobby.
5. Czytać więcej książek.
6. Zadbać o swoje
zdrowie.
7. Zacząć naukę nowego
języka obcego.
8. Przebiec maraton.
9. Zrobić remont.
10. Więcej podróżować. 
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Podsumowanie
pierwszego okresu roku

szkolnego 2019/2020

SP2

Frekwencja - miejsca I - X
2c - 94,71%
3a - 93,84%
4b - 93,56%
1a - 93,41%
2a - 93,09%
6a - 92,55%
1b - 92,52%
5a - 92,10%
6b - 91,81%
5b - 91,10%

 

 Średnie ocen według klas
KLASY IV - VIII

 6 a - 4,24
 5 a - 4,23
 6 c - 4,19
 4 b - 4,16
 4 a - 4,11
 5 c - 4,03
 6 b - 3,96
 5 b - 3,94
 7 a - 3,86
 8 a - 3,69
 8 c - 3,67
 7 b - 3,58
 8 b - 3,46

 Frekwencja od miejsca XI
 3b  - 91,00%
 1c - 90,40%
 5c - 89,94%
 8a - 89,49%
 7a - 89,24%
 4a - 88,94%
 8b - 88,84%
 2b - 88,56%
 6c - 88,49%
 8c - 85,03%
 7b - 83,95%
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Działania Szkolnego
Klubu Wolontariusza

SP2

SP2

Wizyta w Schronisku w Kołobrzegu.
Wykonanie i sprzedaż woreczków
zapachowych z lawendą.
Wizyta w Hospicjum w Kołobrzegu.
Kampania walki z głodem.
Akademia z okazji trzydziestolecia
uchwalenia Konwencji o prawach
dziecka.
Zbiórka na rzecz takich dzieci jak Omara
żyjących w Nigrze.
Zaangażowanie w akcję Paczka dla Bohatera.
Gwiazdka z Wolontariuszami SP 2
(kwestowanie w Intermarche , wykonanie
paczek dla potrzebujących rodzin naszej
gminy, dla mieszkańców schroniska dla
bezdomnych,  dofinansowanie zakupu
laptopa dla Jasia, wsparcie finansowe
Domu Samotnej Matki w Koszalinie,
dofinansowanie rehabilitacji Zosi ).

 "Obym nigdy nie był tak zajęty
swoimi sprawami,    

by nie zareagować na potrzeby
innych ze współczuciem 

i życzliwością."

                                       
  

                                       

                                  Thomas Jefferson

KW

KW
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Zapraszamy do szkolnej
biblioteki

 
Książka Hej Jędrek! Kłopoty z dziewczynami?  
to  jedna z serii książek Hej Jędrek!
Opowiada o Jędrku, który ma paczkę przyjaciół.
Często pakuje się w jakieś kłopoty. Pewnego dnia
do jego szkoły przyjeżdżają uczniowie z wymiany 
z Włoch. Witek od pierwszego wejrzenia
zakochuje się w Sofii, ale kompletnie nie umie do
niej zagadać. Prosi o pomoc swojego najlepszego
kumpla czyli Jędrka. Chłopak nie umie mu
odmówić, więc się zgadza. Jednak nie wie, w co
się wpakował...
Chcecie dowiedzieć się, co było dalej?
Wpadajcie do biblioteki po tę i inne książki z tej
serii.

M.P.

Książka Reks, szczeniak z wakacji to
jedna z serii książek Zaopiekuj się mną.
Opowiada o Dorotce, która przyjeżdża na
pole namiotowe, gdzie z rodziną spędza
wakacje. Dziewczynka dowiaduje się, że
suczka właścicieli się oszczeniła i może
pomagać
w opiece nad szczeniętami. Dorotce
bardzo podoba się jeden z nich 
i nadaje mu imię Reks. Dziewczynka i
piesek stają się nierozłączni. Niestety,
zbliża się koniec kempingu i dziewczynka
musi się pożegnać, ale nie chce
opuszczać szczeniaka, bo go strasznie
polubiła. Zbliża się ostatni wieczór, cała
rodzina idzie spać...
Jeżeli chcecie poznać dalszą historię
Dorotki i Reksa zapraszamy do biblioteki
w szkole
M. P.

SP ksiazki.wp.pl
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 W czasie ferii:
nie wchodź na zamarznięte
jeziora lub rzeki

nie zjeżdżaj na sankach przy
ulicy lub autostradzie,

nie zjeżdżaj na stoku poza
trasą,

nie rzucaj śnieżkami przy
ulicy,

zachowaj bezpieczeństwo,
przechodząc przez ulicę,

dbaj o swoje zdrowie.

Dzięki przestrzeganiu tych zasad
zdrowo wrócisz do ukochanej
szkoły:] 

M.M.

W czasie ferii możesz robić takie
rzeczy jak:

iść na lodowisko pojeździć
na łyżwach, 
zjeżdżać na sankach tylko w
wyznaczonych miejscach,
jeździć na nartach na stoku
narciarskim,
lepić bałwana, 
rzucać śnieżkami ale z dala
od niebezpiecznych rzeczy,
i wiele innych zabaw.   

Jednak, patrząc na pogodę za
oknem, małe szanse, aby robić
cokolwiek z rzeczy
wymienionych wyżej.
Najważniejsze, aby zawsze
pamiętać o bezpieczeństwie
swoim i innych!
M.M.

tu.swinoujscie.pl

sp3.sanok.pl
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