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Jesień, jesień, jesień ach to ty ...
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     Za rdze wia łe róże je sie ni
     pa trzą w prze strzeń bia łą od desz czu -
     deszcz nie bo przy szy wa do zie mi
     ty sią cem ście gów i dresz czów, -

     I wszyst ko psu je się, pa czy,
     ciek nie, zgni li zną bro czy,
     lecz nie na za wsze, z roz pa czy -
     ale na krót ko, z roz ko szy. 
                         
                                 Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Portal polszczyzna.pl przygotował raport na temat najczęstszych błędów ortograficznych pojawiających się 
w sieci.
Czy często dostrzegacie te błędy w wirtualnej sieci? A może złapaliście się na tym, że
któryś z nich sami popełniacie?

Zaglądajcie na polszczyzna.pl, znajdziecie tam wiele wskazówek dotyczących poprawnej pisowni wyrazów.
Możecie też zapoznać się z całym raportem - pewnie wielu z Was się zdziwi... 
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Od 8 do 10 września 
odbyła się wycieczka 

w Karkonosze.

 
Uczniowie klasy 4 b, 
wraz z wychowawcą,

wybrali się na wycieczkę
rowerową do Gosławia.

 
4 października 

klasy 6 a i 6 b wybrały się
na wycieczkę edukacyjną

do Szczecina.

Uczniowie klas VIII wzięli udział w jubileuszowej,
dziesiątej odsłonie Narodowego Czytania. W tym roku
Prezydent zaproponował do wspólnego czytania
dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.
To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i
zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką
ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie
języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie
moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości
każe potępiać zło.

11 września obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej
Pomocy. 
Z tej okazji gościliśmy w naszej świetlicy uczniów klas
mundurowych z Zespołu Szkół im. Zbigniewa
Herberta w Trzebiatowie.
Przekazali swoją wiedzę na temat zasad udzielania
pierwszej pomocy, pokazali, jak robić to prawidłowo.
Uczestnicy zajęć mogli również sprawdzić teorię w
praktyce.

 
 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczkach w ciekawe

miejsca.
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 Akcja Sprzątanie Świata wywodzi się z Australii. Co
roku bierze w niej udział wielu ochotników z różnych
państw.
 Hasłem akcji w 2021 roku jest "Myślę, więc nie
śmiecę". Najważniejszym zadaniem dla nas
wszystkich jest nie to, by sprzątać, ale to, by nie
śmiecić. Starać się segregować odpady i dbać o
środowisko najlepiej, jak potrafimy.
 W tym roku aura nas nie rozpieszczała. Uczniowie,
którzy byli przygotowani, wyszli ze szkoły i posprzątali
przydzielone im ulice.
 Ci, którzy nie przygotowali odpowiedniej odzieży,
zostali w szkole i przygotowali plakaty promujące
akcję. sp

sp

Rada Rodziców kolejny raz zorganizowała Święto
Ziemniaka. Okazało się, że największą tegoroczną
atrakcją były przejażdżki kolejką - i to nie tylko dla
najmłodszych. Uczniowie klas siódmych i ósmych
cierpliwie czekali na swoją kolej.

sp

 13 października 2021r. uczniowie klas pierwszych
zostali uroczyście pasowani na uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie.
Jak zawsze symbolicznego pasowania dokonała Pani
Dyrektor Ewa Zienowicz w obecności wychowawców,
rodziców i zaproszonych gości.
44 uczniów głośno i wyraźnie powiedziało:

"Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię
szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą.
Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom” 

I tego im wszystkim życzymy ...
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Negatywne działania telefonu:
- fale emitowane przez telefony komórkowe mogą być
rakotwórcze
- negatywnie wpływa na naszą produktywność i
koncentrację,
- niszczy relacje międzyludzkie,
- nie zauważamy piękna otaczającego nas świata,
- możemy mieć problemy ze snem,
- niektórych dotykają choroby psychiczne,
- pojawia się agresja.

Jak zapobiec tym działaniom?
- jeżeli to możliwe, wyłączać telefon lub
powiadomienia
- nie spać z telefonem pod poduszką,
- włączać tryb samolotowy,
- nie sięgać po telefon przynajmniej godzinę przed
zaśnięciem,
- ustalić limit czasu, jaki będziesz spędzać,
korzystając z telefonu.

 Ł.I.
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     11 listopada - Święto Niepodległości
Znaczenie daty:
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było
procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić
można zakończeniem I wojny światowej i zawarciem
rozejmu w Compiegne 11 listopada 1918,
pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień
wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski.
Naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie
niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i
entuzjazmu ogarnął kraj.
Dzieje obchodów:
W latach 1919–1936 rocznicę odzyskania
niepodległości świętowano w Warszawie jako
uroczystości o charakterze wojskowym.
Organizowano je zazwyczaj w pierwszą niedzielę 
po 11 listopada. 
Pierwszy raz w pełni uroczyście upamiętniono
odzyskanie niepodległości 14 listopada 1920. 
Tego dnia uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako
zwycięskiego Wodza Naczelnego w wojnie polsko-
bolszewickiej, wręczając mu buławę marszałkowską. 
                                                                                         
                                              M.P
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