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W OCZEKIWANIU NA 100-LECIE SZKOŁY
WIESZCZ NA POMNIKU
POD RĘKĘ Z MICKIEWICZEM
FERIE W SZKOLE
GIMNASTYKA UMYSŁU
KUCHNIA PEŁNA CUDÓW
KLUB CZYTAJĄCYCH
POMIĘDZY DZWONKAMI

Jubileusz 100 - lecia 

                                                                       
Konkurs literacki  

„SZKOŁA WE WSPOMNIENIACH
BYŁYCH I OBECNYCH UCZNIÓW”

   Celem konkursu  jest  przedstawienie
niezwykłego, ciekawego, zabawnego,
oryginalnego lub po prostu zaskakującego
wydarzenia ze szkolnych lat. Praca może mieć
formę:
- opowiadania,
- kartki z pamiętnika,
-  listu,
-  anegdoty 
- wspomnień.
       Uroczyste ogłoszenie wyników i
wręczenie nagród nastąpi podczas
jubileuszowej gali z okazji 100-lecia szkoły
dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Szanowni Państwo, 
Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 2 w Budzowie,

Drodzy Uczniowie, Rodzice, 
       
   Wielkimi krokami zbliża się Jubileusz Jubileusz 100- lecia powstania
naszej szkoły, który będziemy uroczyście świętować 26 kwietnia.
     Pragniemy z tej okazji przygotować wystawę zdjęć, dokumentów, szkolnych świadectw i
innych pamiątek świadczących o bogatej historii naszej placówki. 
   Zwracamy się więc z uprzejmą prośbą do Nauczycieli, Pracowników Niepedagogicznych,
Uczniów, Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 2 w Budzowie  oraz do Mieszkańców Gminy
Budzów o wypożyczenie dokumentów, zdjęć, pamiątek rzeczowych z lat
szkolnych (dawnych fartuszków, przyborów szkolnych, podręczników, itp.), szczególnie z
okresu 1915 – 2015, a także wytworów własnej twórczości (prace malarskie, rzeźby,
wszelkie rękodzieło, prace naukowe, literackie, artykuły prasowe, płyty z nagraniami, trofea
sportowe).
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WIESZCZ NA POMNIKU - KONKURS

Pomnik A. Mickiewicza

Odgadnij nazwę miasta, w którym znajduje się prezentowany na zdjęciu pomnik Adama
Mickiewicza. Nazwę miejscowości napisz na kartce, podpisz ją swoim imieniem i nazwiskiem i
wrzuć do jubileuszowego pudełka naszej gazety. Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi
wylosujemy 10, które nagrodzimy słodką niespodzianką.

Pod rękę z Mickiewiczem...
Kalendarium życia i twórczości poety

I. Dzieciństwo
24 XII 1798 – narodziny w Zaosiu 
koło Nowogródka
1807-1815 – nauka w szkole ojców dominikanów
w Nowogródku 

II. Okres wileńsko – kowieński
1815 – 1819 – studia na Uniwersytecie Wileńskim
na wydziale fizyko-matematycznym
1819 – 1823 – praca nauczyciela w szkole
powiatowej w Kownie
utwory: Oda do młodości, Ballady i romanse,
Grażyna, Dziady. Cz. II i IV

III. Okres rosyjski
1823 – proces filomatów
1823-1824 – pobyt w więzieniu – poeta zostaje
zwolniony za poręczeniem swego przyjaciela
Joachima Lelewela
1824-1829 – zsyłka w głąb Rosji
utwory: Sonety krymskie, Konrad Wallenrod

IV. Okres romantycznych podróży
1829-1830 – podróże poety do Niemiec,
Szwajcarii i Włoch
1831-1832 – próby przyłączenia się do powstania
listopadowego
utwory: Reduta Ordona, Dziady. Cz. II

V. Wielka Emigracja
1832 – przyjazd do Paryża
1834 – ślub z Celiną Szymanowską
1839/40 – wyjazd do Szwajcarii, wykłady na
Uniwersytecie w Lozannie
1840 – powrót do Paryża
1840-1844 – wykłady w College de France 
1848 – podróż do Rzymu i audiencja u papieża
Piusa IX
1848 – próba stworzenia Legionu Polskiego we
Włoszech
1849 - twórczość publicystyczna w paryskiej
„Trybunie Ludów”
1852-1855 – praca bibliotekarza w Bibliotece
Arsenału w Paryżu
1855 – śmierć żony poety
1855 – wyjazd poety do Konstantynopola
26 listopada 1855 – śmierć Mickiewicza w
Konstantynopolu
1856 – sprowadzenie zwłok wieszcza do Paryża
1890 – uroczyste złożenie prochów Mickiewicza
w krypcie na Wawelu
utwory: Księgi narodu polskiego i Księgi
pielgrzymstwa polskiego,
Pan Tadeusz, Skład zasad, Liryki lozańskie

Adam Mickiewicz Adam Mickiewicz

X

X X
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GIMNASTYKA UMYSŁU

KR...L R......E

PIŁKA...YKI ARB...ZY

Wiktor Kos Krystian Łabędź

Wiktor Warchoł Jakub Pławny
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FERIE W SZKOLE? 
CZEMU NIE!

Ferie mieliśmy wyjątkowo udane. Nie dość, że mogliśmy cieszyć się śnieżnym szaleństwem, to
jeszcze nasza szkoła przygotowała dla nas dodatkowe atrakcje. W śnieżny wieczór spotkaliśmy się
na sali gimnastycznej na koncercie rockowego (tak, tak - rockowego) zespołu "Last Tomorrow",
który dał świetny występ. Poza tym były tańce, konkursy i zabawy. Po koncercie obejrzeliśmy
zabawne przygody misia Paddingtona w Londynie i zjedliśmy pyszną pizzę. Właściwie,
takie zajęcia możemy mieć w szkole nie tylko podczas ferii:)

"Last Tomorrow" "Last Tomorrow" "Last Tomorrow"X X X
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"MIĘDZY DZWONKAMI" - LEKCJA MITOLOGII W KLASIE V

W czasie lekcji języka polskiego uczniowie klasy V mieli w dowolny
sposób przedstawić wybranych bohaterów z mitologii greckiej.
Zobaczcie, jak pięknie wywiązali się z zadania.

Hefajstosem został Maciek

Kasia zagrała Hestię

Szymon jako władca Olimpu

Kacper jako Hades Buty Hermesa w wykonaniu Emilki Kinga w roli Afrodyty

X

X

X

X X X
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"MIĘDZY DZWONKAMI" - LEKCJA HISTORII W KLASIE IV 

KUCHNIA PEŁNA CUDÓW - REGATY NA LIŚCIACH SAŁATY

    Spotkanie uczniów klasy IV z prehistorią zaowocowało
stworzeniem przez czwartaków makiety ukazującej dawno
zaginiony świat. Uczniowie umieścili na niej między
innymi: praczłowieka, prehistoryczne zwierzęta i
prymitywne narzędzia. 
  Połączenie historii z lekcją sztuki i techniki wyszło
znakomicie.

Klasa IV na tle swojej makiety

SKŁADNIKI:
1 GŁÓWKA SAŁATY
4 JAJKA
4 PLASTERKI ŻÓŁTEGO SERA
16 WYKAŁACZEK
SZCZYPTA SOLI

SPOSÓB WYKONANIA:

1.  Jajka ugotować na twardo i wstawić pod strumień
zimnej wody, by ostygły. Obrać ze skorupek i przekroić
ostrym nożem wzdłuż na dwie części.
2. Sałatę podzielić na liście i starannie opłukać. Wymyte
liście osuszyć na czystej ściereczce, następnie poukładać
na dużym płaskim talerzu.
3.  Na sałacie poustawiać połówki jajek. Lekko posolić.
4.  Z żółtego sera wyciąć trójkątne żagle.
5. W każdą połówkę jajka wbić po dwie wykałaczki. Między
wykałaczki wsunąć trójkąciki sera. 

Regaty na liściach sałaty

Regaty na liściach sałaty

X

X

X
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klub czytających - KLUB CZYTAJĄCYCH - KLUB czytających

W tym numerze wiersze Doroty Gellner z tomu "Góra ponura"

GÓRA
WYCIECZKOWA
Pewna góra wycieczkowa

skalny plecak w trawie chowa
i, czasami, z tym plecakiem

turystycznym rusza szlakiem.
Z mapą w garści i z kompasem

maszeruje, szumiąc lasem.
Gubiąc owce i barany,

idzie prosto w świat nieznany.
Kiedy wraca, ledwo żyje

i w potoku nogi myje.
Wkrótce gdzieś wyruszy znowu,

bo jest górą wycieczkową! 

DRZEWO SZAFA

Kiedyś w lesie
drzewo stało,

które szafę udawało.
Zamiast gałęzi
miało wieszaki,
więc uciekały
od niego ptaki.

Na tych wieszakach
były sukienki,

spodnie i kurtki,
płaszczyk maleńki.
A w czarnej dziupli
buty błyszczały:
czasem kalosze,
czasem sandały...

Gdy się dokoła zimno zrobiło,
te wszystkie stroje

drzewo zgubiło.
Zwiędły kalosze,
uschły sandały,
tylko wieszaki
puste zostały.

LAS O ŚWICIE
Las
obudził się o świcie
i zawołał:
- Znakomicie!
Znakomicie mi się spało, 
choć mi w uszach coś szumiało.
Coś skrzypiało raz po raz
i ptak podniósł
dziki wrzask!
Chociaż mi fryzura zmokła,
ruda szyszka
w bok mnie gniotła,
choć mnie kornik
drapał w pięty,
a wilk darł się
jak najęty.
To i tamto,
i tak dalej,
nie narzekam 
jednak wcale.
Nie narzekam,
bo i po co?
Tak jest zawsze w lesie nocą!

DZIWNY LAS

Wędrujemy ścieżką leśną,
bardzo białą, bardzo śmieszną!
Co tam kicha
z prawej strony?To krzak! 
Strasznie przeziębiony!
O mrowisko się opiera,
białą chustką 
nos wyciera!
Wrzeszczą drzewa:
- Przestań kichać!
Tylko ciebie w lesie słychać!
Co my z tobą robić mamy?
Chyba razem pokichamy!
I już kicha cały las.
Wszystko kicha wokół nas!
Raz gałęzie, a raz pnie
i zmarznięte szyszki dwie!
Więc zmykamy ścieżką leśną,
bardzo białą, bardzo śmieszną!
Omal nóg nie pogubimy.
Bo kataru się boimy.

SZUMIĄCY LAS

Kiedyś z tatą 
szłam przez las,

a las szumiał,
cały czas!
Szumiał,
szumiał,
szumiał,
szumiał,

nic innego
las nie umiał.

Powiedziałam 
mu do ucha:

"Przestań szumieć!"
Nie posłuchał.
Nie posłuchał.
Nie zrozumiał.
Skąd wiem?
No bo dalej

szumiał! 

NA POLANIE

Siedzę z tatą
na polanie. 

Ptak nad nami 
je śniadanie. 

Ten ptak mi się 
nie podoba!

Wciąż mu coś 
wypada z dzioba. 

I na moją głowę spada,
to, co z dzioba 
mu wypada. 

Więc wrzasnęłam: 
"Hej, ty w górze! 
Nie wytrzymam 

tego dłużej! 
Zamiast włazić 

na topole 
lepiej, żebyś 

siadł przy stole!"


