
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W
HUMNISKACH
HUMNISKA 877
36-206, Humniska

Numer 21 01/15

Ach, co to był za bal..!

1 lutego odbył się coroczny
 karnawałowy Bal Malucha.

W progi naszej szkoły licznie
przybyli najmłodsi

mieszkańcy Humnisk wraz
ze swoimi rodzicami.

      
 W kolorowej sali w rytm

skocznej muzyki bawiły się
wspaniale księżniczki,

dzielni rycerze, bohaterowie
bajek. 

Zabawę poprowadził ks.
Tomasz Szajna. Podczas

przerw odbywały

się  konkursy z nagrodami
niespodziankami. Dzieciaki

bardzo chętnie uczestniczyły
w proponowanych

zabawach. Było wesoło i
radośnie. Uśmiech gościł na

twarzach wszystkich
zebranych. Dobry humor i

zabawa trwała do ostatnich
chwili.
      

   Rada Rodziców zadbała
również o dorosłych gości,

którzy przy kawie i
ciasteczku

mogli obserwować
poczynania swoich

podopiecznych. 
Już  dziś nie możemy

doczekać się kolejnego
balu.

Królową balu zostala
uczennica klasy I Gabriela

Podulka

Wspaniała zabawa trwała do wieczora

Król i Królowa Balu

  Witamy  w nowym roku!

  Styczeń każdego roku przynosi zmiany.   1 stycznia to
czas naszych postanowień noworocznych. Każdy  znas
jakieś ma. Jedni chcą poświęcić więcej czasu rodzinie, inni
poprawic oceny czy rozpocząć uprawiać jakąs dyscyplinę
sportową. Ile  znich się sprawdzi... czas pokaże...
      Nowy rok daje nam nowe osiągnięcia, kłopoty,
fascynacje a czasami i miłość … W noc sylwestrową
również puszczamy fajerwerki. a na drugi dzień oglądamy
jak ktoś bezmyślnie się popiekł fajerwerkami. 31 grudnia
symbolicznie składamy sobie życzenia a by nowy rok 2015
był udanym. Styczeń to  także czas wprowadzania w życie
zmian. Dla innych  to czas wyciszenia, które z kolei skłania
do refleksji
.
         ************************************************

Wszystkiego najlepszego,
wszelkiej pomyślności

oraz spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku 

życzy
Redakcja Naszej Dwójki !
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Niech nam żyją wdługie lata!

Kochanej Babci, 
kochanemu Dziadziowi

      22 stycznia w naszej szkole zorganizowano
Dzień Babci i Dziadka. To niezwykły dzień dla
uczniów, ale także dla zaproszonych do szkoły
Babć i Dziadków.  
    Na samym początku wszystkich przybyłych
gości z Humnisk i okolic bardzo ciepło powitała
pani dyrektor. W tym szczególnym dniu złożyła
 na ich ręce życzenia z okazji tego wyjątkowego
święta, a także zaprosiła na program artystyczny
przygotowany przez uczniów.
  Zaproszeni Seniorzy przy herbatce i
słodkościach  mogli podziwiać przedstawienie
jasełkowe w wykonaniu uczniów klasy II i III SP, a
następnie przygotowane prze klasę I
okolicznościowe przedstawienie. Gdy tylko  na
środek weszła babcia z dziadkiem na ustach
zgromadzonych pojawił się uśmiech. 

Nie inaczej było, gdy na scenę wkroczyły krasnoludki, które postanowiły za namową czarującej wróżki
wyręczyć Babcię i Dziadka z ich codziennych obowiązków. Zmywały naczynia, rąbały drzewo,
sprzątały pokój, pięknie nakryły do stołu, a także zrobiły zakupy.  Kiedy wszystko było gotowe zniknęły,
a na scenę wkroczyli przebrani w stroje sarmackie wnukowie, którzy złożyli Babciom i Dziadkom
najserdeczniejsze życzenia. Program został zakończony piosenką dedykowanym solenizantom. 
    Dla licznie przybyłych Babć i Dziadków wystąpił także chór szkolny, który zaśpiewał kilka pastorałek
i kolęd. Swoje zdolności taneczno-gimnastyczne zaprezentowały również gimnazjalistki, które
wykonały specjalnie przygotowany na uroczystość układ taneczny. Nie zawiedli również najmłodsi.
Klasa II zatańczyła krakowiaka. Mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po występie, na
pamiątkę tego spotkania wszystkie Babcie i Dziadkowie otrzymali kotyliony „Super Babcia”, „Super
Dziadziu” wykonane przez A. Brodzicką-Woźniak. Program artystyczny przygotowali: M. Gierlach, D.
Huber, M. Florczak, W. Niezgodzki zaś  piękną dekorację wykonały M. Lasek i A. Brodzicka-Woźniak.
     Na zakończenie dzięki staraniom Rady Rodziców wystąpiła „Przepióreczka”, kapela z Niebocka.
Swój występ rozpoczęła od odśpiewania wszystkim Babciom i Dziadkom „Sto lat”. Koncert dla
Seniorów wykonany przez kapelę został nagrodzony na koniec brawami.  
Uroczystość upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze. 

Pamiątkowe kotyliony dla Babć i Dziadków Czas kolędowania

Wrózka rozdziela zadaniaPiosenka dla Babci i Dziadzia

Taniec w wykonaniu klasy II

Wnuki świętują z Dziadkami ich święto
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IV Gminny Przegląd Kolęd Obcojęzycznych

Cyrk "SZOK" w naszej szkole

Zimowe promyczki słońca

       Kto z nas jako dziecko nie był w cyrku? Chyba każdy przynajmniej raz. W piątkowy poranek, 16 stycznia,
naszą szkołę odwiedził cyrk z Ukrainy „Szok”.

      Licznie zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie obejrzeli niezwykłe widowisko z udziałem
dwóch artystów, węża i pieska. Program artystyczny pełen humoru zawierał elementy żonglerki,
akrobacji oraz iluzji. Uczniowie nie tylko byli widzami, ale również próbowali swych talentów cyrkowych.
Udawało im się z różnym skutkiem, co w zbudzało radość wśród publiczności.
    Występy cyrkowców nagrodzono gromkimi brawami. To było dla wielu SZOKujące przeżycie
         *********************************************************************************************************
R- redakcja 
C- Cyrkowiec 
R: Od kiedy działa cyrk ? 
C: Cyrk działa juz od 10 lat.
R: Skąd wziął się pomysł na cyrk ? 
C: W tamtych czasach ludzie bardzo chwalili sie swoimi umiejętnościami artystycznymi i stąd właśnie
wzięła się nasza grupa. 
R: Czy programy cieszą się popularnością ? 
C: Jesteśmy bardzo szczęśliwi widząc reakcję zarówno najmłodszych jak i najstarszych. Programy po
prostu są świetnie odbierane.
R: Jedną z waszych atrakcji jest wąż. Czy zwierzak jest przyzwyczajony do dzieci ? 
C: Nasz wąż jest przyzwyczajony dzieci, ponieważ pracuje z nami juz od 5 lat i codziennie jest
dotykany bardzo dużo razy. 
R: Czy uczestnicy się go nie boją ? 
C: Dzieci widząc go są po prostu szczęśliwe i mają uśmiechy na ustach. Jeżeli mogłyby dotykały by
go cały czas : ) 
R: Kolejną atrakcją jest monocykl. Czy jazda na tym specyficznym rowerze jest trudna? 
C: Jazda jest bardzo trudna i wymaga mnóstwa cierpliwości i czasu. 
R: Dziękujemy za wywiad i życzymy sukcesów w  karierze zawodowej .
C: Dziękuję również. Mam nadzieję, że znów tutaj zawitamy.

My się węża nie boimy...

Razem z cyrkowcami

Popisowy taniec jednego z cyrkowców

Angielska „Silent Night”, niemiecka „Stille Nacht” to po prostu polska „Cicha
noc”. Dźwięki tej pięknej kolędy rozbrzmiewały kilkakrotnie podczas

sobotniego przedpołudnia na Małej Stronie w Humniskach. 24 stycznia
2015r. już po raz czwarty odbył się Gminny Przegląd Kolęd Obcojęzycznych

zorganizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Humniskach 
W mury szkoły zawitali wykonawcy z opiekunami aż z ośmiu szkół

podstawowych – SP Nr 1 w Przysietnicy, SP Nr 2 w Przysietnicy, SP w
Zmiennicy, SP w Brzozowie, SP w Starej Wsi, SP w Górkach, SP Nr 1 w
Humniskach oraz liczna grupa gospodarzy. Uczestników przeglądu, ich
opiekunów, rodziców, młodzież szkolną serdecznie powitała  dyrektor
Małgorzata Woźniak.W tegorocznej edycji przeglądu wzięło udział 60

uczestników, co jest dotychczasowym rekordem. Cieszy fakt, iż nasze
coroczne kolędowanie zdobyło taką popularność. Młodzi, utalentowani

artyści prezentowali kolędy, pastorałki i piosenki o tematyce świątecznej po
angielsku i niemiecku. Swoboda, z jaką wykonywali wybrane utwory,

świadczy o bardzo dobrej znajomości i sprawności językowej. Na twarzach
obecnych rodziców widać było podziw i dumę ze swoich pociech.Atmosferę

czasu kolędowania podkreśliła pogoda, padające ogromne płatki śniegu,
które jak na zamówienie pojawiły się za oknem w czasie występów

uczniowskich.
ak
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Nasi ulubieńcy -  piesek Pekińczyk

Czy czeka mnie samotny spacer?

.

    Pekińczyki są przedstawicielami jednej z najstarszych ras psa domowego, które wyhodowane
zostały w cesarskich Chinach.
   Obecnie pekińczyk uznawany jest za idealnego psa pokojowego. Jest bardzo opiekuńczy i lubi sie
przytulać do swojego właściciela. Dobrze czują się nawet w niewielkich mieszkankach. Są to psy
bardzo żywe i wesołe, są świetnymi kompanami dla dzieci. Jednak niech nikogo nie zwiedzie ich
piękny pyszczek. Czasem potrafią być uparte i złośliwe.  Ten jednak kto traktuje go z należytym
szacunkiem i zasłuży sobie na jego miłość zyska dozgonnego i oddanego przyjaciela.

                             ************************************************************
Czy to prawda, że...

...pekińczyk potrafi rzucić się na dużego psa?  
Prawda. Pekińczyk nie zna uczucia strachu i bez wahania rzuci się na psa i dziesięć razy większego
od siebie, jeśli uzna, że ten mu ubliżył.
...ideałem pekińczyka jest szczupła, wysmukła sylwetka?
Nieprawda. Wedle komentarza do wzorca pekińczyk powinien z sylwetki nieco przypominać gruszkę:
ciężką, nieruchliwą i z przodu wyraźnie szerszą niż z tyłu.
... najlepsze linie pekińczyków pochodzą wprost z Chin?
Prawda. Dzisiejsi hodowcy nadal bazują na psach, których przodkowie przybyli wprost z Pekinu. W II
połowie XX wieku w Europie nie było w zasadzie ani jednego pekińczyka, który nie pochodziłby w
prostej linii od owych pięciu psów wyratowanych z pałacu cesarza.
... jest psem bardzo popularnym i dość modnym?
Prawda. Zarówno w całej Europie jak i w Stanach Zjednoczonych pekińczyki są bardzo popularne
(choć nie tak, jak jeszcze ćwierć wieku temu). W USA pekińczyk znajduje się na miejscu 28 w rankingu
ulubionych ras.
... pekińczyk może zapaść na chorobę sierocą?
Prawda. Jeśli pekińczyk poczuje się obrażony, zraniony, czy odrzucony np. po pojawieniu się w domu
kolejnego zwierzaka może wówczas być osowiały, mieć podwyższoną temperaturę lub wymioty. Może
nawet podjąć strajk głodowy! Należy mu wówczas w sposób szczególny okazywać swoje uczucia i
poświęcić więcej niż zwykle uwagi.

        
        ***************************************

   Nauczycielka z liceum spotyka swego dawnego
ucznia Jasia.

  - No co u ciebie słychać Jasiu, co porabiasz?
  - A wie Pani, chemię wykładam.

  - Naprawdę Jasiu? A gdzie?
  - W "Biedronce". Na regały...

         ****************************************

     
         ************
Na przyrodzie pani
 pyta:
- Jaki jest
największy las?
Zgłasza się Jaś:
- Las Vegas.

     *************

Jasio wraca z szkoły
i mówi:
- Mamo, mamo
umiem liczyć do 10
- Tak no to policz -
mówi mama.
- 2,3,4,5,6,7,8,9,10 -
powiedział Jasiu.
- A 1? -
odpowiedziała mama.
- W dzienniczku -
mówi.
   ******************
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Słodkich Walentynek

Tymczasem podczas spacerku...
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