Szkoła Podstawowa nr 2 z OMS im.
Powstańców Śląskich
ul. Bramy Grodkowskiej
48-300, Nysa

Numer 22 10/22

www.juniormedia.pl

ORGANIZATOR
PROJEKTU

Jesienne nowinki

Nto | Numer 22 10/2022 | Strona 2

www.nto.pl

WYTRYCH-reaktywacja

www.juniormedia.pl

Kto powiedział, że jesień jest smutna? Wszystko zależy od nas.
Zobaczcie, co się działo w naszej szkole w ostatnich dniach.

Kto powiedział,
że jesień jest
smutna,
Że ma kolor
szarego płótna,
Że jej prawie nie
widać we mgle?

Kto to wszystko
powiedział?
Ja nie!
Dla mnie jesień
to pora wesoła,
Roześmiana i
gwarna

jak szkoła!
Lśniąca skórką
kasztana na
trawie,
W odlot ptaka
wpatrzona
ciekawie.

Jesień roztargniona
malarka
Gubi farby po
lasach i
parkach,
A ja biegam

wciąż za nią z
ochotą
I znajduję brąz,
czerwień i złoto!
Marek Głogowski
"Pora wesoła"
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30 września świętowaliśmy dzień męskiej części szkolnej społeczności,
11 października- dziewczynek.
Wszyscy świetnie się bawili.
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Dzień Kropki pełen pomysłów
15 września na całym świecie świętuje się International
Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to
święto kreatywności, odwagi i zabawy. Samorząd
Uczniowski zaprosił do wspólnej zabawy uczniów i
nauczycieli naszej szkoły. W wielu klasach odbyła się
pogadanka na temat książki The Dot, którą napisał Peter
Reynolds (opowiada ona o kropce, która zmieniła świat
małej Vashti i dziewczynka uwierzyła w siebie). Dzieci
mogły wykazać się kreatywnością rozwiązując wiele
„kropkowych zadań.
W jednej z klas na lekcji języka polskiego uczniowie uczyli
się pisać …Braillem..
Wiele osób uczciło to niezwykłe święto także swoim
strojem. Były więc spódniczki i spodnie w kropki, były
opaski i gumki do włosów, piegi (te prawdziwe, ale i
przyklejone). Pomysłowych, kreatywnych pomysłów było
co niemiara!
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Królowa nauk
.

.

W tym roku obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia
obchodziliśmy 7 października. Nauka poprzez zabawę
zawsze przynosi najlepsze efekty. Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia idealnie wpasowuje się w tę
koncepcję, a jego celem jest lepsze zrozumienie zasad
kierujących się matematyką.
Ta inicjatywa skierowana jest nie tylko do dzieci
i młodzieży, ale także do dorosłych. Bo przecież
odświeżenie swoich umiejętności w tej dziedzinie,
nikomu nie zaszkodzi.
„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana jest w niecodzienny
sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki
mnożenia. "Egzaminatorami" są właśnie młodsi
uczniowie. "Egzamin" opiera się na losach o różnych
stopniach trudności. Ci, którzy znają prawidłowe
odpowiedzi, mogą być z siebie dumni.
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
W ramach obchodów do 700 milionów Europejczyków
z 46 państw,które w Radzie Europy reprezentowane sąprzez
swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie
nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku
uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy
pozaszkolnej.Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność
językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest
osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy
poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa
stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego
naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu
promowanie wielojęzyczności na terenie całej
Europy.Europejski Dzień Języków obchodzony jest
26 września każdego roku od 2001 r.
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14 października odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia.
Jest to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia
klasy pierwszej. W tym dniu dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona
uczniów szkoły. Podczas uroczystości pierwszoklasiści pokazali,
że potrafią pięknie śpiewać i recytować wiersze.
Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali było ślubowanie
oraz pasowanie przez Dyrektora Szkoły Pana Ryszarda Łobodę.
Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi
uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki,
o czym przypominać będą pamiątkowe dyplomy
Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu życzymy
wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.
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14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto całej społeczności szkolnej. Z tej okazji nasi uczniowie przygotowali nie
lada niespodziankę dla swoich belfrów. Na szkolnej scenie pojawiły się trzy czarownice ( Emilka, Sara i Laura). Postanowiły – dzięki magii stworzyć kogoś, kto sprosta wyzwaniu wychowania niesfornych urwisów. Jednak mimo najszczerszych chęci i mnóstwa składników
mieszanych w kotle, nie udało się im wyczarować kogoś idealnego. Z pomocą przyszła im babcia ( w tej roli Kamila), która przypomniała im, że
kimś, kto na pewno podoła temu arcytrudnemu zadaniu są NAUCZYCIELE. I to właśnie w stronę pedagogów popłynęły miłe, z serca płynące,
słowa. Chłopcy ( Filip, Michał, Filip i Szymon) mówili tym, że to tylko oni podołają trudnej sztuce kształcenia i wychowania uczniów. Życzeniom
towarzyszył muzyczny podarunek. Samorząd Uczniowski przygotował także drobne upominki dla nauczycieli. Wszystkim pracownikom Szkoły,
ale także uczniom i ich Rodzicom składamy serdeczne życzenia spokoju, radości i wielu sukcesów

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej,
czyli święto całej społeczności szkolnej.
Z tej okazji nasi uczniowie przygotowali nie lada niespodziankę dla
swoich belfrów. Na szkolnej scenie pojawiły się trzy czarownice
( Emilka, Sara i Laura). Postanowiły – dzięki magii -stworzyć kogoś,
kto sprosta wyzwaniu wychowania niesfornych urwisów. Jednak
mimo najszczerszych chęci i mnóstwa składników mieszanych
w kotle, nie udało się im wyczarować kogoś idealnego.
Z pomocą przyszła im babcia ( w tej roli Kamila), która przypomniała
im, że kimś, kto na pewno podoła temu arcytrudnemu zadaniu
są NAUCZYCIELE.
I to właśnie w stronę pedagogów popłynęły miłe, z serca płynące,
słowa. Chłopcy ( Filip, Michał, Filip i Szymon) mówili tym, że to tylko
oni podołają trudnej sztuce kształcenia i wychowania uczniów.
Życzeniom towarzyszył muzyczny podarunek.
Samorząd Uczniowski przygotował także drobne upominki
dla nauczycieli. Wszystkim pracownikom Szkoły, ale także uczniom
i ich Rodzicom składamy serdeczne życzenia spokoju,
radości i wielu sukcesów.
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WIEM, CO JEM? SPRAWDZAM!
Na zajęciach kreatywnych w dniu 28.09 grupa uczniów z klasy 8c
pod kierunkiem pani Emilii Grzybowskiej-Kurczak na drodze doświadczalnej
wykrywała białko w produktach spożywczych.
Ósmoklasiści z dużym zaangażowaniem wykonywali doświadczenia,
opisywali obserwacje i podawali wnioski.
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„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.”– Benjamin Franklin.
Po takiej lekcji geografii, jak w klasie 6s,
układ słoneczny, nie będzie miał przed uczniami tajemnic.
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Nasze sportowe sukcesy

.

9.10.2022 nasze hokeistki oraz nasi hokeiści wzięli udział w turnieju
o Puchar Jesieni, który odbył się w Tarnowskich Górach.
Po zaciętej rywalizacji z drużynami z różnych regionów Polski
drużyna dziewcząt oraz drużyna chłopców zajęły II miejsca.

.

08.10.2022 nasze uczennice wzięły udział w Mistrzostwach Gminy w
Unihokeju dziewcząt. Zawodniczki zajęły I miejsce i tym samym uzyskały
awans do rozgrywek powiatowych

.
.
7.10.2022 nasi uczniowie wzięli udział w Mistrzostwach Gminy
w Unihokeju chłopców. Nasza drużyna zajęła I miejsce tym samym
uzyskała awans do rozgrywek powiatowych

.

.
W dniu 08.10.2022 w Krakowie odbył się Puchar Polski w gimnastyce
sportowej kobiet w klasie II
Bardzo udany start naszych zawodniczek przed zbliżającymi się
Drużynowymi Mistrzostwami Polski

Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom
życzymy kolejnych sukcesów!
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Kolory jesieni
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