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Szkolne jasełka w SP2 Tuszyn
Szkolne koło Caritas

W świątecznym nastroju...
Za oknem pięknie sypie
śnieg
Delikatne płatki wirują
 w powietrzu
Wiatr wygrywa etiudy
 w konarach drzew
A płatki tańczą, tańczą  . . .
Drzewa kryte białym
puchem
Z wielkimi czapami 
na głowach
Piękna zimo otulasz nas
Swoją miękką, śnieżną
pierzynką
Tak cudownie jest pod nią
śnić
Więc śnię  . . .

Wokół pełno śniegu
Świat wybielił swe lico
Białe szaty przywdział
Cisza dźwięczy
wszechświata
tajemnicą

Pada śnieg, prószy śnieg,
wszędzie go nawiało.
Dachy są już białe,
na ulicach biało.

Strojne w biel, w srebrny
puch
latarnie się wdzięczą.
Dziń-dziń-dziń-dziń-dziń-
dziń,
dzwonki sanek brzęczą.

Koło Caritas tworzą ucz-
niowie klasy VIb. Dwukrot-
nie zorganizowali zbiórkę
darów dla Domu Samotnej
Matki w Łodzi przy ulicy
Kwiatowej. Podczas za-
bawy andrzejkowej zorga-
nizowali kiermasz "ciaste-
czek szczęścia". Zebrane
pieniądze zostaną przeka-
zane na dofinansowanie
szkolnych wycieczek dla
dzieci z ubogich rodzin.
Wielkie brawa dla młodych
wolontariuszy

19 grudnia 2014 r., ostat-
niego dnia przed przerwą
świąteczną, zebraliśmy się
wszyscy na sali gimnasty-
cznej. To już tradycja na-
szej szkoły - szkolne spot-
kanie opłatkowe. Uczestni-
czyła w nim cała szkolna
społeczność: uczniowie,
ich wychowawcy i pozosta-
li nauczyciele, dyrekcja,
niezawodni jak zawsze
rodzice i zaproszeni goś-
cie, a wśród nich pro-
boszcz naszej parafii,
ksiądz Tadeusz Słobodziń-
ski.

Wspólna modlitwa, życze-
nia świąteczne, śpiewanie
kolęd tworzyły niezapom-
niany nastrój. W tym roku
do pokazu kolęd włączyli
się dorośli - nasi opiekuno-
wie, rodzice i goście. Oni
też losowali kolędę. Ich
śpiew podobał się nam
wszystkim. 
Podczas opłatkowego
spotkania mogliśmy obej-
rzeć spektakl "Opowieść
wigilijna" w wykonaniu
szkolnego teatrzyku

"Bez kurtyny". Na długo
zapamiętamy występy
naszych szkolnych
artystów (teatr zapre-
zentował się jeszcze
podczas spotkania wigilij-
nego  w tuszyńskim Domu
Kultury).
Po spotkaniu udaliśmy się
do  klas, a tam ujrzeliśmy
wspaniale przygotowane
przez naszych rodziców
stoły z przysmakami. 
Szkoda, że święta sa raz w
roku
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Wróżby, wróżki,
czarodziejki...

Klub Bezpiecznego Puchatka

W tym roku szkolnym
uczniowie klas
pierwszych naszej
szkoły przystąpili do
ogólnopolskiego
programu „Klub
Bezpiecznego
Puchatka”. Jest to
program edukacyjny,
przygotowany przez
Biuro Prewencji i Biuro

Ruchu Drogowego
Komendy Głównej
Policji, nauczycieli
oraz firmę Maspex,
który pomaga
dzieciom poznać
zasady
bezpieczeństwa
obowiązujące w
domu, w drodze do
szkoły oraz w szkole.

W ramach programu
każde dziecko
otrzymało książeczki,
w których mogło
zapoznać się
 z zasadami ruchu
drogowego, znakami
drogowymi, udzie-
laniem pierwszej
pomocy, a rodzice

broszury
informacyjne. W
listopadzie uczniowie
wzięli udział 
w Wielkim Teście
Bezpieczeństwa, po
którym nasza szkoła
nabyła prawo do po-
sługiwania się Certy-
fikatem „Klubu Bezpie-
cznego Puchatka”.

Elfy Świętego Mikołaja

W Niebieskim Domku
skansenu odbył się
wesoły „casting na elfa”
z konkursami,
przeszkodami i
słodkimi
niespodziankami. Pod
okiem srogiego
Dyrektora Szkoły Elfów
dzieci stawiły czoła
różnorodnym
zadaniom. Musiały
opanować m.in. sztukę
pieczenia pierników
świątecznych,

pracę na taśmie w
Fabryce Prezentów,
wchodzenia przez
komin i ubieranie
choinki. Podczas pracy
dorosły Pomocnik Elfa
poczęstował każdego
kubkiem ciepłego Elfo-
Powera ułatwiającego
pracę w okresie
zimowym.

Chcesz poznać swoją
przyszłość? Co się
spotka jutro? Pojutrze?
Za rok? Zapraszamy
do szkolnych wróżek.
Pośpiesz się! One
przyjmują jedynie raz
do roku. Szkolne
Andrzejki to najlepsza
pora. Zapraszamy! 

Na zdjęciu poniżej
punkt obsługi ciekawej
swej przyszłości
dzieciarni. Przyjmą cię
w nim prawdziwe, ale
niegroźne czarownice,
czyli Wiki, Venice oraz
Oliwka, uczennice
klasy IVb i Vb

Puchatkowe pierwszaki
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Święta u Boryny i Jagny ... i te w moich czasach

Turniej Mikołajkowy w SP2 w Tuszynie

"Dziób w dziób" - teatr w Internecie

Święta Bożego Naro-
dzenia to ważny
okres w życiu
każdego człowieka, a
szczególnie ten jeden
dzień - Wigilia. U
Reymonta w powieści
"Chłopi", opisane są
przygotowania do
świąt. Robiono
porządki, wietrzono
izby, szorowano
podłogi i posypywano
je igliwiem. Pieczono
chleb, strucle,
świąteczne placki z
miodem i serem oraz

oprawiano śledzie.
Tego dnia kobiety
miały ogrom pracy,
aby było wyjątkowo i
tradycyjnie. Gdy
ujrzano pierwszą
gwiazdkę, gospodarz
żegnał się i dzielił
opłatek pomiędzy
domowników.
Jedzono powoli i
godnie. Na początek
stawiano buraczany
kwas z ziemniakami,
potem śledzie
moczone w mące i
smażone na głębokim

oleju, kluski z
makiem , kapustę z
grzybami, racuszki z
gryczanej mąki z
miodem. Potem
wyprawa do obory, do
bydlątek. A potem
 kto był zdrów,
wybierał się do
kościoła. Takie to
były fajne czasy...
Pomimo biedy i
chorób, święta
Bożego Narodzenia
były wyczekiwanym
 rytuałem rodzinnym.
 A teraz?

Też spędzamy je
rodzinnie, serdecznie,
ale... w niewielu
domach mamy żywą,
pachnącą choinkę.
Na plastikowym
drzewku wiszą
bombki z
hipermarketu. Dzieci
czekają nie na
narodzenie Jezuska,
ale na Mikołaja i
prezenty. Potrawy na
szczęście są post-
ne, ale i tak bardzo
"udoskonalone". Dziś
wszyscy gonią za

pieniądzem, nie mają
dla siebie czasu.
Wszystko najlepiej
kupić w
hipermarketach,
szybko i tanio, ale tak
się nie da. Musimy
starać się to zmienić,
brać przykład z
rodzin, które się
jeszcze nie zagubiły.
Bo to naprawdę
ważny dzień, tak
powtarzają moi
rodzice. 

Jest taki czas, co łzy 
w śmiech zmienia, 
jest taka moc, co
smutek w radość
przemienia, 
jest taka siła, co
spełnia marzenia... 
To właśnie magia Świąt
Bożego Narodzenia.

Świeci gwiazda na
niebie, srebrna i
staroświecka, 
Świeci wigilijnie,
każdy ją zna od
dziecka. Chwyć w
garść jej promienie, 
trzymaj je z całej siły. I
teraz w tym rzecz
cała, by się życzenia
spełniły.

Tradycją naszej szkoły
od wielu lat są turnieje
międzyklasowe
organizowane przez
Samorząd Uczniowski
z okazji Mikołajek. Ich
przebieg budzi zawsze
wiele emocji. Każda
klasa dzieli się na trzy
zespoły. Sportowy,
"wiedzowy" i kibiców.
Sportowcy zmagają się
w kilku konkurencjach,
wymagających
szybkości, zręczności,

umiejętności
współpracy.
"Wiedzowcy"
rozwiązują zagadki,
rebusy, krzyżówki.
Tego roku najwyższą
lokatę wśród klas I-III
zajęła klasa IIa,
najlepszymi wśród klas
IV-VI okazali się
najmłodsi, czyli
uczniowie klasy IVb.

Niedawno
obejrzeliśmy
internetową transmisję
przedstawienia pt.
"Dziób w dziób".
Spektakl wystawiany
był w teatrze Baj
Pomorski w Toruniu.

Akcja utworu rozgrywa
się współcześnie.
Główni bohaterowie to
banda gołębi i mały
wróbelek, który bardzo
chciał przynależeć  do
bandy gołębi. Mimo że
wyśmiały go - nie

poddawał się. Mimo iż
był mniejszy, pokazał
 że się nie boi i dokonał
tego, na co nie
odważyły się gołębie.
Przedstawienie
nauczyło nas
akceptować innych.
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Z ostatniej chwili...

W rytmie 
hip - hopu

"Trzy strony"
To warto przeczytać...

Bardzo lubimy
spotkania z muzyką.
Zazwyczaj prowadzi je
pan Maciej. Przyjeżdża
do nas z niezwykłymi
gośćmi. Słuchamy
muzyki poważnej,
okolicznościowej ,
obserwujemy muzykó
w przy pracy,
poznajemy tajniki ich
zawodu. Czasem  pan
Maciek przywozi do
nas tancerzy. Nikt się
nie nudzi. Spotkania z
muzyką bardzo nam
się podobają. W
styczniu na spotkaniu
nie było pana Macieja.
Ale i ono

było niezwykle
ciekawe. Odwiedzili
nas tancerze hip-hopu.
Nie dość, że pokazali
nam, jak sami tańczą -
a to nam się już bardzo
spodobało, to uczyli
nas, na czym taki
taniec polega. Bawili
się wszyscy - i ci
najmłodsi z pierwszej
klasy i te staruchy z
szóstej. Spotkanie z
hip-hopem pozostanie
na długo w naszej
pamięci.

W ostatnim tygodniu
przed feriami bawiliśmy
się na balu
karnawałowym.
Obowiązywał bajkowy
strój. Oto

nasi najmłodsi koledzy
przebrani za ...
zgadnijcie z kogo?
Szkoda, że karnawał
tylko raz w roku...

11.01.2015r. odbył się
23. finał WOŚP.
Zostaliśmy zaproszeni
do GM 2 na licytację
charytatywną.  W
szkole podstawowej
również odbyła się
licytacja . Łącznie
uzbierano ponad 5000
zł. 

Wzięliśmy udział w
Olimpiadzie
Mitologicznej
OLIMPUS. Zdobyliśmy
I, II, III i VI miejsce w
Polsce. Brawa dla
zwycięzców. Wywiad z
nimi w następnym
numerze gazety.
Zapraszamy.

Uczestniczyliśmy w
wielu zawodach
sportowych. Na uwagę
zasługują srebrne
medale: 
W. Sobańdy w karate
klasycznym oraz 
D. Kotlickiej i
W.Kuśnierczyk w piłce
siatkowej „dwójek”.

"Nowa Ziemia"
Książka ta opowiada o
wizji przyszłości, w
której Ziemia jest po
wielkiej katastrofie
atomowej. Część ludzi
żyje  na powierzchni,
wśród nich Pressia z
głową lalki zamiast
prawej dłoni. Wszyscy
ludzie są z czymś lub
kimś stopieni. Żyją też
"czyści". Mieszkają w
Kopule, jedynym
nieskażonym miejscu
na Ziemi. Jednym z
nich jest chłopiec

Partrige, syn bardzo
wpływowego człowieka
w Kopule. Partrige
tęskni za matką.
Podobno zginęła w
Wybuchu... Ale czy
naprawdę? Pewnego
dnia pod wpływem
zbiegu okoliczności
Pressia i Partrige
spotykają się...
Książka ta jest
ekscytująca i  trzyma
w napięciu. Zachęcam
do jej przeczytania.

Poznajcie fragment
książeczki napisanej
przez koleżankę z
klasy szóstej.

W pewnej krainie żyły
sobie jednorożce.
Kłóciły się ciągle. Ale
czemu? Zaraz się
dowiecie... Były  trzy
grupy jednorożców.
Niebiesko-czarne
nazywały się
Niebczarki. Żyły też
biało-czarne Brawurki  i
różowo-fioletowe
Różoletki. Niebczarki
były najbardziej

psotnymi
jednorożcami,
Brawurki to dość
spokojny naród, ale
bywały niebezpieczne,
gdy coś im groziło.
Różoletki cechował
spokój, umiały też
rozbawić jak nikt inny.
Niebczarki posiadały
moc latania oraz
władania pogodą. Gdy
były wesołe - świat
cieszył sie pogodą, złe
- sprowadzały burzę,
grzmoty i pioruny. 
cdn. 


