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ŚWIĄTECZNY KONCERT CHARYTATYWNY          
"DZIECI - DZIECIOM"

Anioły Dobra

„Czasem anioły nie maja nawet skrzydeł,
Ale nic nie może równać się z miłością,

którą przynoszą.”

Jak świętowaliśmy andrzejki?
*

Pasowanie na "Świetliczaka"
*

Próbne testy szóstoklasistów
*

Kolejny sukces "Świetlików"
*

Turniej szachowy i jego wyniki
*

Uroczy występ pięciolatków.

Szkolny zespół regionalny.

    Już od 14 lat w naszej szkole organizowany jest Koncert
Charytatywny "Dzieci-Dzieciom". Występom uczniów
towarzyszą licytacje oraz kiermasz świątecznych ozdób. W
ten sposób zbieramy fundusze na paczki dla rodzin dzieci z
naszej szkoły będących w trudnej sytuacji finansowej. 
   Próby do występów rozpoczynają się już w październiku,
wówczas w szkole zaczynają rozbrzmiewać świąteczne
melodie. Wszyscy włączają się w przygotowania do
kiermaszu: uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wszystkim
udziela się już przedświąteczna atmosfera. 
   W tym roku koncert charytatywny odbył się w piątkowy
wieczór 5 grudnia. Licznie przybyli tego dnia goście z chęcią
i prawdziwie anielską szczodrością uczestniczyli w
licytacjach. Występy wzbudzały zachwyt widzów. Flesze
aparatów rozświetlały scenę jak podczas wielkich koncertów
znanych zespołów. Gromkimi oklaskami nagradzano
uczniów. Całą uroczystość poprowadzili szóstoklasiści:
Kinga Zwara oraz Beniamin Dobka. Wśród znakomitych
gości powitaliśmy między innymi nowego burmistrza Kartuz
pana M. G. Gołuńskiego oraz inicjatorkę koncertu, która 14
lat temu wymyśliła całe przedsięwzięcie, panią Reginę
Stark.

  Tegoroczny koncert odbył
się pod hasłem "Zostań
aniołem dobra". I dzięki
wszystkim 'aniołom', które
tego dnia odwiedziły naszą
szkołę, udało nam się
zebrać ponad 10 tys.
złotych. Zostaną za to
przygotowane paczki
świąteczne dla 65 rodzin.
Z całego serca dziękujemy
wszystkim Darczyńcom!
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ANDRZEJKI
wróżby

Wróżby w czytelni.

Kaczuchy :) Jakie żona imię będzie miała... Kto pierwszy wyjdzie za mąż?

   Zgodnie z tradycją św. Katarzyna miała być opiekunką "cnotliwych
kawalerów", a św. Andrzej opiekował się pannami na wydaniu.
29 listopada, w wigilię św. Andrzeja, wszystkie panny starały się różnymi
sposobami odkryć tajemnice: poznać imię przyszłego męża, jego zawód,
wygląd, charakter oraz własne szanse na odwzajemnioną miłość i
małżeństwo. Wielką wagę przywiązywano do snów, bo w noc św. Andrzeja
mógł we śnie pojawić się ukochany. Bardzo popularną wróżbą jest
losowanie przedmiotów ukrytych pod odwróconymi do góry dnem
miseczkami. Pierścionek lub wstążka - wróży małżeństwo, różaniec lub
książeczka do nabożeństwa - stan zakonny, listek - staropanieństwo itp.
   Na wzór tradycyjnych wróżb w naszej czytelni szkolnej zorganizowano
dzień wróżb na wesoło, czyli odczytywana przyszłość miała zawsze jasne,
pozytywne kolory. W rolę wróżek wcieliły się uczennice z klasy 6: Ania
Knop, Wiktoria Dawidowska, Martyna Kamińska, Weronika Janikowska oraz
Oliwia Rogacewicz. W tym dniu szkolna czytelnia nabrała tajemniczego
nastroju dzięki scenerii i przebraniom dziewczyn.  
Dopełnieniem wróżb była zabawa andrzejkowa na sali gimnastycznej.
Wesoło tańczono w rytm nieśmiertelnych "Kaczuszek", powstawały wesołe
'węże' i 'pociągi'. Przez salę przewędrowały buty wszystkich dziewczynek
we wróżbie, która miała wskazać tę, która pierwsza wyjdzie za mąż. Każdy
mógł również szpileczką przebić papierowe serce, by dowiedzieć się, jakie
imię będzie miał przyszły mąż lub żona. 
   Z czasem andrzejkowe wróżby dziewczęce stały się przede wszystkim
zabawą. I w tej właśnie formie, tradycje wróżb andrzejkowych -
traktowanych na wesoło i z humorem - przetrwały do dziś.
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MIKOŁAJKI

Próbny test z matematyki i j. polskiego.

WARTO OBEJRZEĆ
"Jak wytresować smoka"

Ślubowanie.

 PASOWANIE NA 
ŚWIETLICZAKA

Dokładnie rzecz biorąc chodzi o 2. część filmu.
Akcja rozpoczyna się w osadzie wikingów Berk.
Tym razem jednak stawka jest wyższa niż w
części pierwszej. Żyjąca z udomowionymi
smokami społeczność staje w obliczu nowego
zagrożenia – pałający żądzą zemsty zarówno na
ludziach, jak i na skrzydlatej rasie Drago Bludvist
szykuje się do podboju wioski i okolicznych
terenów. Na horyzoncie pojawia się też
nieprzenikniony, zamaskowany Smoczy
Jeździec. Nastoletni następca tronu Czkawka i
jego smok Szczerbatek znów ruszą na ratunek
swojemu ludowi. Jakie czekają ich przygody?
Zobaczcie koniecznie!

PORADNIK MUZYCZNY

   Jeśli chcemy zacząć naukę gry na skrzypcach i
decydujemy się na zakup instrumentu, ważne
jest, by zwrócić uwagę na brzmienie strun.
Wszystkie muszą mieć tak samo. Drugą ważną
rzeczą jest nośność dźwięku. dobre skrzypce
powinny być słyszalne nawet na końcu dużej sali
koncertowej. Brzmienie - wiele osób preferuje
miękkie, ciepłe brzmienie; jednak zaletą skrzypiec
o ostrzejszym brzmieniu jest to, że są bardziej
słyszalne na tle orkiestry czy fortepianu. Wtedy
musimy zadecydować, czy wolimy grać solo czy
z akompaniamentem. Kolejna rzecz to
dynamiczność - skrzypce muszą wydawać
zarówno bardzo głośne dźwięki jak i te ledwo
słyszalne. Życzę powodzenia!

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

26 listopada nasi
szóstoklasiści pisali
próbny sprawdzian. 
Po raz pierwszy test
składał się z dwóch
części. Pierwsza
zawierała zadania
humanistyczno-
matematyczne, a
druga obejmowała
wiedzę z języka
angielskiego. Sporo
pracy czeka uczniów
kl. VI. Trzymamy za
nich kciuki!

Mikołaj w 'zerówce'.

   5 grudnia uczniów w klasach odwiedził
nietypowy gość. Wraz ze Śnieżynką (Ania Knop) i
Reniferem (Kinga Zwara) do szkoły zawitał św.
Mikołaj. Każdy uczeń otrzymał coś słodkiego oraz
mandarynki. Tradycyjnie także wszyscy z
samego rana stawiali pod dużą szkolną choinką
swoje buty, by po lekcjach znaleźć w nich
mikołajkowe prezenciki. Radość wszystkich
obdarowanych była wielka. Szkoda, że nie
codziennie zdarzają się takie niespodzianki.
Przez cały dzień na szkolnych korytarzach
rozbrzmiewał dzwonek św. Mikołaja,
wprowadzając nas już w świąteczny nastrój.

   Uczniowie klas pierwszych uczęszczający do szkolnej świetlicy zostali
uroczyście pasowani na "Świetliczaka". Jednak zanim to nastąpiło,
uczniowie zostali poddani kilku próbom, które sprawdzały ich umiejętności.
Wykazali się znajomością zasad obowiązujących w świetlicy. Pomyślnie
zdali również "egzamin" z grzeczności. Pięknie recytowali wiersze i śpiewali
piosenki. Wszystko przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Na koniec każde
dziecko otrzymało pamiątkowy "Medal Superświetliczaka" oraz drobne
upominki.
Całej uroczystości przyglądali się rodzice, wychowawczynie oraz koledzy
  z klasy. 

M.C.

K.G.

szk.
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I miejsce Świetlików w Przeglądzie
Małych Form Teatralnych

XVII Otwarty Szachowy Turniej
Siedmiu Gwiazd

" Zimowa Pani"

    
    22 listopada szkolny zespół "Świetliki" wraz z opiekunami, panią Gabrielą
Jankowską, Krystyną Gołąbek oraz Beatą Żaczek, udali się do Redy, aby
wziąć udział w XIII Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych. W
tym roku szkolnym w skład zespołu wchodzą uczniowie klasy 3c i był to ich
pierwszy samodzielny występ dla tak szerokiej publiczności. 
Umiejętności młodych aktorów oceniane były przez aktorów Teatru
Wybrzeże oraz Teatru Gdynia Główna. Brano pod uwagę dobór scenariusza,
grę aktorską, ruch sceniczny i kreatywne podejście do repertuaru. 
    Nasze "Świetliki" zaprezentowały się w bajce o Zimowej Pani. Swoim
występem zachwyciły komisję, która przyznała im I MIEJSCE! 
Natomiast odtwórczyni głównej roli - Liwia Tobys (na zdjęciu obok) -
otrzymała indywidualne wyróżnienie za grę aktorską. Udział w konkursie był
ogromnym przeżyciem i wyzwaniem dla trzecioklasistów. Pozostawił
niezapomniane wrażenia.

Serdecznie gratulujemy sukcesu młodym aktorom!

Zawodnicy

Rozgrywki szachowe.

 
   Rekordowa frekwencja oraz wspaniała atmosfera rywalizacji szachowej
towarzyszyły zawodnikom na tegorocznym XVII Otwartym Turnieju
Szachowym „Siedmiu Gwiazd" zorganizowanym przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 „Copernicus" oraz Szkołę Podstawową
Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach. 
    Było to ogromne przedsięwzięcie, gdyż do rozgrywek stanęło 98
zawodników z całego województwa pomorskiego. Jest to znak, że szachy
przeżywają prawdziwy renesans.
Na uczestników turnieju czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe i puchary, 
   a każdy uczestnik otrzymał dyplom i słodką niespodziankę.
Zawodnicy grali w pięciu kategoriach wiekowych: rocznik 1998 (Turniej A),
2000 (B), 2002 (C), 2004 (D) i 2006 (E). Tempo gry wynosiło 15 minut na
zawodnika.
   Najlepiej z naszej szkoły spisali się:

w kategorii rocznika 2002, dziewczęta
Paulina Myszk - II miejsce, Izabela Lejkowska - III miejsce

w kategorii rocznika 2004, chłopcy
Nikodem Paszki - I miejsce, Wojciech Kwidziński - III miejsce

w kategorii rocznika 2006, dziewczęta
Hanna Miszk - II miejsce, Zuzanna Stachowiak - III miejsce.

G.J.

J.B.

J.B.


