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.

sp

Redakcja Dwójeczki: Maja Medyńska, Maria Poluszyńska, Łucja Iwaniec, Jessica Nizioł, Michał Kawka
opiekun: Agnieszka Rowska

Zapraszamy do współpracy!
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Cześć, chciałabym przedstawić
Wam nowy skład SU
Do samorządu uczniowskiego SP 2
należą:
-Hanna Sobczak-przewodnicząca SU
-Maja Medyńska
-Gabriela Wychowałek - skarbnik
-Hania Szczekla
-Hanna Twarowska
-Julka Pachulska
-Lena Hnatowska-Zastepca Przewodniczącego
-Marysia Hurec
-Michał Kawka
-Weronika Okulewicz
-Wiktoria Pilch
-Zuzia Olbrycht

Opiekunowie:
Pani Agnieszka Szkarapata
Pani Agnieszka Sobczak
Pani Agnieszka Kaniewicz
Przybywamy z nowa, dobrą energia i obiecujemy, że z
nami nie będzie nudno!
M.M.

.

Maja
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Członkowie klubu wolontariusza

Na zdjęciu obok
wszyscy wolontariusze
działający w naszej
szkole.
Nowy rok, nowe wyzwania. Oczywiście, będziemy
kontynuować to, co sprawdzało się do tej pory i
dawało nam wszystkim dużo satysfakcji.
Zaproponujemy też nowe sposoby pomocy tym,
którym bez nas może być ciężko. Mamy nadzieję, że
jak zawsze wesprzecie nasze działania, bo tak
naprawdę wszyscy możemy być
WOLONTARIUSZAMI, jeżeli tylko zechcemy.
Teraz zbieramy karmę dla zwierzaków oraz produkty
spożywcze dla tych mieszkańców naszej gminy,
którym powodzi się trochę gorzej.
W każdym numerze gazetki, dowiecie się, co robimy,
jak i komu pomagamy.

Bądźmy razem!
M.P.
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Akcja Narodowego Czytania organizowana jest
przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została
zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza"
Adama Mickiewicza. W kolejnych latach odbyło się
czytanie, m. in. dzieł Aleksandra Fredry, Trylogii
Henryka Sienkiewicza czy "Lalki" Bolesława Prusa.
Uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w akcji,
której zawsze patronuje para prezydencka. W tym
roku wspólnie czytaliśmy: "Świteziankę", "Lilije",
"Świteź", "Powrót taty" i inne ballady.
Czekamy na przyszłoroczną propozycję.
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Co roku 17 września przypada dzień
Sprzątania Świata!
Akcja ta celebruje recykling i czystość na planecie,
którą zamieszkujemy. Zachęca, by zwracać uwagę na
Ziemię, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek.
W tym dniu wiele szkół organizuje sprzątanie.
Prowadzone są również zajęcia dotyczące dbania o
środowisko naturalne.
16 września tego roku kolejny raz ruszyliśmy robić
porządki. Towarzyszyło nam hasło: WSZYSTKIE
ŚMIECI SĄ NASZE! Wysprzątaliśmy teren wokół
szkoły i ulice, które zostały nam przydzielone. Ważne,
żebyśmy wszyscy nie skupiali się tylko na sprzątaniu,
ale pamiętali, by nie śmiecić!
J.N.

LEKKI TORNISTER
1 października przypada Ogólnopolski Dzień
Tornistra. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się akcja
informacyjno - edukacyjna "Lekki Tornister". W jej
ramach uczniowie klas młodszych wysłuchali historii
"Bałagan w plecaku i jego skutki".
Sprawdziliśmy również czy szkolne tornistry są
prawidłowo noszone, a pani pielęgniarka zważyła
plecaki uczniów, sprawdzając czy nie są za ciężkie.
Najważniejszym pytaniem podczas zajęć było: "Co
można zrobić, aby odciążyć nasze ramiona?".
Agnieszka Szkarapata
Agnieszka Gibzińska
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Projekt MATma^2
Cieszymy się, że ośmioro uczniów z naszej szkoły
zakwalifikowało się do matematycznego projektu,
który pomoże im lepiej przygotować się do egzaminu
ósmoklasisty. Znaleźli się oni w grupie 800 uczniów z
całej Polski. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 26
września 2022r. w Szczecinie. Młodzież poznała tam
nauczyciela matematyki z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Pro Futuro - Robert Bacę, który będzie
prowadził naszą grupę. Opiekunem w szkole jest
p. Aneta Kasiorkiewicz.

Wycieczki do Warszawy i
Torunia
We wrześniu uczniowie naszej szkoły odwiedzili dwa
piękne polskie miasta: Warszawę i Toruń. Na
szczęście podróżowaniu towarzyszyła piękna pogoda
i dzięki temu udało się odwiedzić wiele ciekawych
miejsc.
W Warszawie: Muzeum Narodowe, Centrum Nauki
Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego,
Cmentarz na Powązkach, Pałac Kultury i Nauki.
W Toruniu: Centrum Popularyzacji Kosmosu
Planetarium Toruń, Pracownię Mistrza Bogumiła.
Na wycieczce najważniejsze są dobry humor i
odpowiednie nastawienie. Tego na szczęście nikomu
nie brakowało.
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