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W dniach  21.11.2022-25.11.2022r. obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Profilaktyki Zdrowotnej. Tematem przewodnim tej akcji było przekazywanie
 wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Podejmowane działania miały na celu propagowanie zdrowego stylu
 życia. Uczniowie podczas zajęć z wychowawcami przygotowywali zdrowe kanapki i sałatki owocowe, które później zjadali ze smakiem, częstowali nimi
 także nauczycieli. Społeczność szkolna podjęła wiele kreatywnych przedsięwzięć - uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez pedagogów: p.
 Magdalenę Wojciechowską i p. Renatę Madejek. Powstały plakaty w języku angielskim na temat: „Co robić, aby być zdrowym?”. W czwartek 24
 listopada odbyły się warsztaty dietetyczne z p. Moniką Kmieć, podczas których uczniowie dowiedzieli się, co jeść, aby być zdrowym i jak zastępować
 słodycze mniej szkodliwymi wyrobami. Tego dnia obchodziliśmy również Dzień Coachingu Edukacyjnego. Nauczycielka języka angielskiego, p. Monika
 Paluch w ramach swoich lekcji prowadziła z uczniami warsztaty, których celem było poszerzanie świadomości uczniów w zakresie zdrowego stylu życia
 i rozwoju osobistego.

Z kolei w piątek, 25 listopada, miały miejsce warsztaty z p. Maciejem Białkowskim, na których młodzież dowiedziała się m. in. o zasadach postępowania w
razie wypadku, uczyła się poprawnego udzielania pierwszej pomocy oraz jakie kroki przedsięwziąć, aby zapobiegać niepożądanym zdarzeniom.
Koordynator projektu – p. Magdalena Osicka zaplanowała jeszcze więcej atrakcji, np. spotkanie z fizjoterapeutą p. Jackiem Bigosem, w którym brała
udział kl. 3a.

Jesteśmy przekonani, że realizacja Tygodnia Profilaktyki Zdrowotnej przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy uczniów z zakresu szeroko pojętej
profilaktyki. Mamy nadzieję, że za rok będą równie interesujące zajęcia i warsztaty, a w działania zaangażuje się cała społeczność szkoły.

Vanessa z kl. 8c

Tydzień Profilaktyki Zdrowotnej

W poniedziałek 21 listopada w SP2 obchodzony był Dzień Życzliwości.
Uczniowie mieli możliwość napisania do siebie liścików z miłymi słowami i
wrzucenia ich do skrzynki życzliwości. Następnie uczennice z klasy 5b i 7s
rozdawały liściki uczniom na poprawę humoru i rozluźnienie atmosfery.
 Akcja życzliwości ze strony nauczycielek naszej szkoły: p. Eweliny Budych
i p. Anety Domańskiej-Lembicz spotkała się ze sporym zainteresowaniem
społeczności szkolnej. Oby jak najwięcej takich ciekawych i kreatywnych
pomysłów na umilenie czasu w naszej szkole!
Vanessa z kl.8c

Dzień Życzliwości
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Obchody Dnia Niepodległości 

11 listopada 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach Europy
Polska zaistniała jako niepodległy kraj. Dnia 10 listopada w naszej szkole
odbył się uroczysty apel z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę, który przygotowali uczniowie z klas 4a, 4b, 5a, 5b, 5s pod
kierunkiem p. Anety Domańskiej-Lembicz. Uczniowie zaprezentowali nam
pieśni patriotyczne i recytowali wzruszające wiersze. Jest to idealny
przykład tego, że nawet najmłodsi, potrafią zaciekawić starszą widownię.

Martyna z kl. 8c 

zdjęcie

zdjęcie

W piątek, 4 listopada nasi koledzy i koleżanki z klasy Va pod kierunkiem p.
Anety Domańskiej-Lembicz wykonali makiety inspirowane lekturą
 obowiązkową „Chłopcy z Placu Broni. Uczniowie wykonali projekty 
m. in. z plasteliny, drewna, papieru oraz z różnych innych materiałów.
Liczymy na więcej takich projektów!

Martyna z kl. 8c

Makiety inspirowane lekturą „Chłopcy z Placu Broni” 

Warsztaty teatralne z aktorką Karoliną Martin

W listopadzie mieliśmy wielką przyjemność gościć w naszej szkole p.
Karolinę Martin - aktorkę i absolwentkę naszej szkoły. Pani Karolina
przyjęła zaproszenie szkolnego kółka teatralnego prowadzonego przez p.
Anetę Domańską-Lembicz i p. Paulinę Pękosz, i przeprowadziła z
młodzieżą warsztaty. Przez dwie godziny dynamicznej, energetycznej pracy
nabywaliśmy umiejętności warsztatowe, pokonywaliśmy swoją nieśmiałość i
bariery komunikacyjne oraz podziwialiśmy charyzmę, talent i energię
naszego gościa. Ćwiczenia aktorskie, które zaproponowała nam pani
Karolina, wymagały sporej pomysłowości, samodzielnego, kreatywnego
myślenia i odwagi pokazania się przed innymi, ale były przede wszystkim
dużą porcją rozrywki, świetną integracją i cennym doświadczeniem. Nasz
gość specjalny obiecał, że chętnie do nas wróci. Trzymamy za słowo i
czekamy na kolejne spotkanie.

Vanessa z kl. 8c
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