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III Przystanek PaT w
Szamotułach
21-22 października
odbył się już III
Przystanek w
Szamotułach
,,Profilaktyka a Ty’’. W
Przystanku brali udział
koledzy i koleżanki z
naszej szkoły oraz
młodzież ze szkół:
Ostroróg czy
Przyborowo.
Organizatorem całej
akcji jest p. Grzegorz
Jach, który pokazał
nam, że można dobrze
bawić się bez żadnych
narkotyków, alkoholu
czy papierosów.
Przystanek PaT to
wydarzenie, na które
corocznie oczekuje
mnóstwo młodych

ludzi. Podczas akcji
organizowane były
różne warsztaty: 
plastyczne,  teatralne,
taneczne itp.  Były
koncerty, PaToteka,
wspólne tańce i
zabawa do późnych
godzin nocnych. Swoją
obecnością zaszczycił
nas p. Mieczysław
Hryniewicz - aktor
serialu telewizyjnego
pt. „Na wspólnej”, który
pomagał prowadzić
warsztaty teatralne. 
Zuzanna Bartkowiak
kl.  8c, Martyna
Łowińska kl. 8c

Pyszna lekcja języka
angielskiego
We wtorek 11
października klasa 8c
miała nietypową lekcję
języka angielskiego.
Pani Monika Paluch
wyszła z inicjatywą
zamówienia pizzy
podczas zajęć. Metodą
niekonwencjonalną
uczniowie uczyli się
prostych, przydatnych
zwrotów,

nazw składników pizzy
oraz zamawiania
jedzenia w restauracji
w języku angielskim.
Aby utrwalić poznane
słownictwo w praktyce,
została zamówiona
prawdziwa pizza.
Niewątpliwie ta lekcja
była bardzo smaczna,
oby takich więcej!
Agata Jarząb kl. 8c

Modele Układu
Słonecznego
wykonane przez
uczniów klasy 6
W sali nr 15 możemy
podziwiać wystawę
modeli Układu
Słonecznego, którą
wykonali , w ramach
zadania domowego,
uczniowie klas 6. Do
wykonania modeli
dzieciaki użyły różnych
form plastycznych, m.
in.: piłek do ping
ponga, styropianu czy
plasteliny. Wykonane
przez uczniów prace
były niesamowite,
pomysłowe i
oryginalne – zarówno

pod kątem techniki
oraz formy wykonania.
Młodsze dzieci z klas 3
również obejrzały
wystawę i sądząc po
ich minach, wszyscy
byli pod wielkim
wrażeniem prac
starszych kolegów i
koleżanek.
Koordynatorką całej
wystawy jest p. Anna
Sałajczyk.
Agata Jarząb kl. 8c

s

Sukcesy recytatorskie
uczniów SP2
17 października w
naszej szkole odbył
się Szkolny Konkurs
Recytatorski pt.
,,Liryczne Nastroje”
pod przewodnictwem
p. Anny Sałajczyk, p.
Pauliny Pękosz oraz
p. Hanny Durak.
Głównym celem
konkursu było
rozbudzanie
zamiłowania do
poezji, wyrabianie
umiejętności
przekazywania
utworów poetyckich z
zastosowaniem

zasad recytatorskich.
Jury wyłoniło
następujących
zwycięzców: I miejsce
- Katarzyna Karabasz
kl. 8s, II miejsce -
Amelia Mizgalska kl.
8s oraz Kacper Wajs
kl. 6s, III miejsce -
Tomasz Stasiak kl.
5b, Cezary Różewski
kl. 6a oraz Kacper Til
kl. 8a. Następny
Konkurs Recytatorski
„Artystyczne
Spotkania
Recytatorów” odbył
się 20 października.
Uczniowie SP2
dumnie

reprezentowali naszą
szkołę. Konkurs odbył
się w Szamotulskim
Ośrodku Kultury.
Uczeń - Kacper Wajs
z klasy 6s zdobył III
miejsce, a uczennica -
Katarzyna Karabasz
zdobyła wyróżnienie.
Gratulujemy
wszystkim
uczestnikom i
życzymy dalszych
sukcesów!
Martyna Łowińska  kl.
8c

s
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Projekt Erasmus + w naszej szkole
Dnia 24.09.2022.r. rozpoczął się projekt Erasmus+, w którym brali udział uczniowie z klas 8,7,6.
Pierwszego dnia, w sobotę o godz. 14.00 przylecieli podopieczni z Hiszpanii. Uczniowie z pozostałych
krajów: Niemiec, Turcji i Rumunii dotarli w niedzielę w godz. 17:15 -1:00. Po odebraniu gości, rodziny
ruszyły do domów. Następny dzień rozpoczął się od wizyty uczniów w szkole oraz uroczystym apelem
z występami naszych uczniów. Goście zwiedzali szkołę, po czym wracali do tymczasowych domów.
We wtorek odbyła się wycieczka do Poznania, w trakcie której zwiedziliśmy m.in. Bramę Poznania,
Katedry oraz muzea. Zjedliśmy wspólny posiłek i autokarem wróciliśmy ok. godziny 17.00 do
Szamotuł. Trzeci dzień rozpoczął się od warsztatów, na których zajęliśmy się wykonywaniem zegaru
słonecznego. Braliśmy udział w różnych warsztatach takich, jak np. warsztaty taneczne, kosmetyczne
czy z robotyki. W czwartek zaplanowane było zwiedzanie Szamotuł z przewodnikiem, a po powrocie
do szkoły uczestniczyliśmy w warsztatach chemicznych o tematyce Harrego Potera. Ostatniego dnia
projektu zorganizowane były warsztaty kulinarne. Wzięliśmy udział w quzie dotyczącym wiedzy z
zakresu Polski i Szamotuł. Ostatnią aktywnością był wspólny piknik integracyjny, na którym każdy
mógł pożegnać się z grupą z Rumunii i Niemiec. Spotkanie pożegnalne z uczniami z Turcji i Hiszpanii
odbyło się następnego dnia. 
Podsumowując,  był to niezapomniany i fantastyczny tydzień, który będziemy wspominać z
uśmiechem na naszych twarzach. Projekt Erasmus+ daje nam możliwość podszkolenia języka,
zdobycia nowego doświadczenia  oraz poznania nowej kultury. Lecz nie tylko. To, co moim zdaniem
najważniejsze to ludzie, których poznajemy oraz panująca atmosfera i niesamowita przygoda, którą
zapamiętuje się i wspomina do końca życia.
Hanna Polak kl. 8s

Dzień Edukacji
Narodowej
W czwartek 13
października w SP2
obchodzony był Dzień
Edukacji Narodowej
pod hasłem „ Tym,
którzy prowadzą nas
do źródeł wiedzy”.
Odbyły się uroczyste
apele,  podczas
których uczniowie
dziękowali
nauczycielom  za
cierpliwość,
wyrozumiałość, opiekę,
za trud włożony

w edukację. Po części
oficjalnej rozpoczęła
się akademia. Młodzi
artyści słowem i
piosenką uświetnili ten
wyjątkowy dzień w
roku szkolnym.
Uczniowie docenili i
podkreślili swoją
wdzięczność. Każdy z
nauczycieli otrzymał
upominek. 
Agata Jarząb kl. 8c

Występ zespołu
,,Prestige’’ na
Półmaratonie
 9 października
dziewczyny z grupy
tanecznej ,,Prestige”
zostały zaproszone na
scenę Szamotulskiego
Półmaratonu, aby
zaprezentować swoje
umiejętności taneczne.
Przed występem

odbyła się ostatnia
próba,  aby wszystkie
tancerki mogły
profesjonalnie
zaprezentować się.
Dziewczyny wykonały 
tunel przed
biegaczami.
Zawodnicy w różnych
kategoriach otrzymali
statuetki oraz dyplomy.
Agata Jarząb kl. 8c

X Przegląd Pieśni
Patriotycznej w
Szamotułach
W naszym
szamotulskim kinie
odbył się X Powiatowy
Przegląd Pieśni
Patriotycznej. Młodzi
wykonawcy z
Szamotuł i okolic
zebrali się, aby
zaprezentować swoje
uzdolnienia muzyczne.
Na scenie wystąpili

uczniowie ze szkół
podstawowych z
Grzebieniska,
Ostroroga, Szamotuł,
Miłkowa i Baborowa.
Nasz szkolny chór
zdobył II miejsce,
prezentując pieśń pt.
„Marsz i Brygady”
Gratulacje!
Martyna Łowińska kl.
8c

Akcja Operacja KASZTAN
W październiku nasza szkoła przyłączyła się do
akcji charytatywnej dla małego Wiktora.
Uczniowie, w ramach zajęć, chodzili do parku
zbierać kasztany, które później zamieniliśmy na
złotówki i przeznaczyliśmy na pomoc
chorującemu na raka wątroby Wiktorowi. Akcja
trwała do  końca października. Uczniowie SP2
zebrali ogromną ilość kasztanów, dzięki czemu
mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę w zbiórce.
Dziękujemy za zaangażowanie w Akcji Operacja
Kasztan! Razem możemy więcej!
Vanessa Krzywonos kl. 8c
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