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Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.
 Z tej okazji  wszystkim uczniom, nauczycielom

 i całej szkolnej społeczności, składamy życzenia mnóstwa twórczej
energii zarówno w pracy pedagogicznej, jak i uczniowskiej. 

Niech nowy rok szkolny przyniesie same sukcesy!

Redakcja
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1 września uczniowie wracają do szkoły. Dla niektórych to radość, 
bo po dłuższej przerwie mogą spotkać się z koleżankami i kolegami, dla
innych- przykry obowiązek. 
Wszyscy jednak powinniśmy pamiętać, że data ta zapisała się 
w historii świata jako początek największego i najstraszliwszego
konfliktu zbrojnego. Minęło właśnie 81 lat od rozpoczęcia II wojny
światowej, która pochłonęła ok. 55 mln. ofiar. 

Tego dnia wojska niemieckie bez
wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie
na całej niemal długości granice
Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym
pierwszą kampanię II wojny światowej.
Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie
mogło skutecznie przeciwstawić się agresji
Niemiec. Nie mogąc się doczekać obiecanej
pomocy ze strony aliantów, Polacy przez
długi czas musieli samotnie stawiać czoło
agresorowi. 

.

17 września na ziemie polskie wkroczyły
wojska radzieckie.  Ogłoszono, iż wyzwalane
są mniejszości białoruska i ukraińska,
nękane na terytorium państwa polskiego.
ZSRR złamał tym samym pakt o nieagresji,
który państwa te zawarły w 1932 roku.
Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbiór
Polski dokonany przez Hitlera i Stalina.

                                                 Szczypta historii

.
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 "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte"
Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte.
(A lato było piękne tego roku).
I tak śpiewali: Ach, to nic,
że tak bolały rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany.
(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety).
W Gdańsku staliśmy tak jak mur,
gwiżdżąc na szwabską armatę,
teraz wznosimy się wśród chmur,
żołnierze z Westerplatte.
I ci, co dobry mają wzrok
i słuch, słyszeli pono,
jak dudni w chmurach równy krok
Morskiego Batalionu.
I śpiew słyszano taki: - By
słoneczny czas wyzyskać,
będziemy grzać się w ciepłe dni
na rajskich wrzosowiskach.
Lecz gdy wiatr zimny będzie dął,
i smutek krążył światem,
w środek Warszawy spłyniemy w dół,
żołnierze z Westerplatte.
                                                                                                              K. I .Gałczyńśki

. .
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    Bezpieczny powrót do szkoły,    czyli jak dbać o siebie i innych.Bądź bezpieczny w szkole, czyli jak dbać o siebie i innych

. .
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                          JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ?
Wracamy do szkoły po długiej przerwie. Nikomu nie jest łatwo. 

Czeka Was mnóstwo obowiązków i dużo nauki.
Co zrobić, żeby podołać natłokowi zajęć
i skutecznie przygotować się do lekcji? 

Oto kilka rad autorstwa p. Danuty Gierczak, które sprawią, 
że nauka stanie się łatwiejsza i przyjemniejsza

.
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Amerykański pisarz i ilustrator książek dla dzieci
Peter H. Reynolds w 2003 roku wydał książeczkę
pod tytułem “The Dot”. Jej bohaterką jest mała
Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej
nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje
możliwości.
Książka została przetłumaczona na ponad
dwadzieścia języków i wydana alfabetem
Braille’a. Szybko zyskała popularność wśród
najmłodszych czytelników. 
Opowiastka zawarta w “The Dot” stała się
inspiracją dla wielu nauczycieli i tak w 2008 roku
powstał “Międzynarodowy Dzień Kropki”
(15 września),  obchodzone już w 108 krajach.
Ta inicjatywa ma na celu pobudzać kreatywność,
pomysłowość uczniów, zachęcać ich 
do tworzenia. 

My także zapraszamy do wspólnej zabawy.
Uruchom swoją wyobraźnię

i wymyśl jak najwięcej przykładów na JEDZENIE
W KROPKI, MIEJSCE

W KROPKI, PRZEDMIOT W KROPKI, ROŚLINĘ
W KROPKI

ZWIERZĘTA W KROPKI.
W KROPKI, PRZEDMIOT W KROPKI, ROŚLINĘ

W KROPKI
ZWIERZĘTA W KROPKI.

Mile widziane rysunki i zdjęcia. 
Propozycje należy przesłać na adres

redakcja.sp2.nysa@gmail.com
Spośród nadesłanych odpowiedzi wybierzemy

najbardziej kreatywną a zwycięzca otrzyma
słodki upominek. CZEKAMY DO 16 WRZEŚNIA
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                                              Kulinarne ABC, 
                       czyli nasze pomysły na drugie śniadanie

              "Zdrowe" nie musi być nudne!
          Oto nasze propozycje na zdrowe 
                i smaczne drugie śniadanie,
 które doda Wam  energii na cały dzień.
                           Smacznego!

Muffiny z muesli
Potrzebujesz: 1 i 1/2 szk, mąki, 
1/4 szk. mleka,2 jajka, 
1/2 szk. cukru, 4 łyżki oleju, 
1 i 1/2 łyżeczki proszku do
pieczenia, 100 g mieszanki bakalii
 i płatków owsianych i 100 g gorzkiej
czekolady.
Mąkę przesiej, dodaj proszek do
pieczenia i cukier. W drugiej misce
wymieszaj mleko, jajka i olej. Dodaj
bakalie i startą na tarce czekoladę. 
Połącz wszystkie składniki.
Przełóż ciasto do formy na muffinki-
każdą foremkę wypełnij do 2/3
wysokości.Włóż do piekarnika
nagrzanego do 200 stopni C 
i piecz 15- 20 minut, aż będą
złotobrązowe. 

  Tortilla zamiast kanapki

Potrzebujesz: placek pełnoziarnistej
tortlii, 2 liście sałaty, 2 plastry
wędliny, 1 plaster żółtego
sera,kolorowe papryki.
Placek posmaruj twarożkiem.Połóż
na nim sałatę,  wędlinę, żółty sera
i kilka słupków papryki. Nadzienia
nie może być zbyt dużo
(w przeciwnym razie tortilla może się
rozpaść). Zostaw brzeg placka
posmarowany twarożkiem- posłuży
jako „klej” do połączenia
przekąski. Zwiń ciasny rulon i podziel
na 2-3 mniejsze kawałki.
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Co zyskasz? 

Ciekawe doświadczenie, satysfakcję, możliwość rozwijania swoich
pasji. Jeszcze się zastanawiasz? Nie czekaj dłużej!

Zostań redaktorem/redaktorką szkolnej gazety!

Poszukiwany! Poszukiwana!
                              Lubisz pisać? Jesteś ciekawy/-a świata?
                                       Rysujesz? Robisz zdjęcia? 
               A może masz ciekawe hobby i chcesz o nim opowiedzieć?
                         Chcesz współtworzyć szkolną rzeczywistość? 
Jeśli choć raz odpowiedziałeś/-aś "tak", zgłoś się do p. Doroty Woźniak 
                        lub napisz: redakcja.sp2.nysa@gmail.com
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