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SUKCESY SPORTOWE NASZYCH UCZNIÓW! MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE

WYJŚCIE KLAS VIII I VII NA SPEKTAKL „BALLADYNA”

Kończący się 2022 rok obfitował w wiele fantastycznych wyników z
udziałem sportowców SP2.
7 grudnia 2022r. uczennice klasy 8s wraz z trenerką p. Dorotą Szyszką
wybrały się do Wronek na turniej Mikołajkowy „LeśnaCup” organizowany
przez Zespół Szkół nr 1 we Wronkach. W składzie: Zuzanna Jóźwiak,
Viktoria Górna, Zuzanna Abrachamczyk, Hanna Polak, Katarzyna
Karabasz, Julia Biedna, Agata Wolańska oraz Amelia Rolla. Nasze siatkarki
były bezkonkurencyjnie i wygrały wszystkie swoje mecze. Pękamy z dumy i
oczywiście trzymamy kciuki na następnych zawodach.
W dniach 12 - 14 grudnia 2022r. odbyły się Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej
oraz Dzieci w Futsalu (etap miejsko-gminny). Drużyna SP2 w składzie:
Kacper Kaczmarek, Igor Kucharski, Norbert Bakowski, Jakub Januszak,
Filip Rzeszowski, Cezary Skorliński, Bartosz Stefaniak, Mikołaj Sznycer,
Mikołaj Pasik, Michał Słowik, Borys Gościński zajęła II miejsce. W drugim
turnieju nasi młodsi zawodnicy w składzie: Julian Jasiński, Michał Stebnicki,
Igor Kobyliński, Jędrzej Dyzert, Kamil Kukawka, Maksym Sobański, Dorian
Pajor, Kacper Wajs, Michał Żybura.  zdobyli I miejsce. Obie drużyny
awansowały do etapu powiatowego!  Gratulujemy i życzymy sukcesów
sportowych w kolejnych rozgrywkach piłkarskich.
Vanessa z kl. 8c

W poniedziałek, 12 grudnia w kinie Halszka odbył się spektakl pt.
,,Balladyna”. Uczniowie klas ósmych i klasy siódmej wraz z nauczycielami
obejrzeli sztukę Słowackiego w wykonywaniu aktorów wrocławskiego
Teatru ARTENES. Wszyscy z uwagą śledzili wydarzenia rozgrywające się
na scenie. Reżyser starał się wiernie odtworzyć treść oryginału.
Na uwagę zasługiwała także scenografia. Wykorzystano wiele elementów
ruchomego tła, co pozwoliło na szybkie zmiany miejsca akcji. W sposób
ciekawy zaprezentowano również grę świateł, zwłaszcza w scenach
ukazujących ingerencję postaci fantastycznych w losy bohaterów.
Dodatkowo wykorzystano technikę komputerową do stworzenia postaci
chochlików. Nie zabrakło również oprawy muzycznej.
Spektakl z całą odpowiedzialnością polecamy! To bardzo dobra powtórka z
klasyki literatury.
Vanessa z kl. 8c

W piątek, 6 grudnia nasza szkoła nieco przypominała krainę Świętego
Mikołaja. Uczniowie i nauczyciele pojawili się w czapkach mikołajkowych i
strojach z elementami mikołajowymi. W klasach odbywało się wręczanie
prezentów.  Jak co roku została zorganizowana również  Szkolna
Kawiarenka. Podczas dużej przerwy można było miło i sympatycznie
posiedzieć w towarzystwie koleżanek i kolegów, popijając ciepłą herbatkę i
częstując się pysznymi pierniczkami, które upiekły nasze koleżanki.
Ponadto tego dnia o godzinie 16:30 w auli naszej szkoły odbyła się zabawa
mikołajkowa, która dostarczyła uczniom wielu niezwykłych przeżyć oraz 
emocji. Był to niewątpliwie jeden z najprzyjemniejszych dni w życiu
szkolnym.
Vanessa z kl. 8c

WYCIECZKA KLAS 6A, 6S, 7S, 8A DO POZNANIA I ESCAPE ROOM
PEŁEN WRAŻEŃ!

AKCJA CZYTELNICZA  -  ,,STARSI CZYTAJĄ MŁODSZYM”

W dniu 9 grudnia uczniowie klasy 6a, 7s, 6s oraz 8a wraz z opiekunami
wybrali się na wycieczkę do Poznania. Celem wycieczki było rozwijanie
umiejętności pracy w grupie, zabawa, nauka i nowe doznania w ESCAPE
ROOM. Po takiej dawce wrażeń uczniowie wybrali się do Jump Areny,
gdzie pod czujnym okiem trenerów mogli aktywnie i bezpiecznie spędzić
czas. Na koniec, po wyczerpującym treningu, uczestnicy wycieczki udali się
do restauracji  McDonald's na wspólny posiłek.
Agata z kl. 8c

Spotkania  starszych koleżanek  z uczniami klas I-III rozbudzają u dzieci
ciekawość literacką, rozwijają aktywność czytelniczą, doskonalą czytanie ze
zrozumieniem, aktywne słuchanie oraz integrują zespół klasowy. Dlatego w
ramach akcji ,,Starsi czytają młodszym" klasa VIIs wraz z wychowawczynią
p. Eweliną Budych odwiedziła klasę Is oraz grupę maluchów naszego
przedszkola. Ola, Monika i Polina czytały wiersze o misiach.
Podsumowaniem spotkania było wręczenie misiowych medali dla każdego
z naszych młodszych kolegów. Z akcji skorzystały obie strony - starsi
ćwiczyli płynne czytanie, młodsi - koncentrację uwagi oraz zainteresowanie
słowem pisanym.
Martyna z kl. 8c
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       PRÓBNE EGZAMINY ÓSMOKLASISTY W SP2

WYCIECZKA INTEGRACYJNA KLASY IVB

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

28 listopada uczniowie klasy IVb wraz z wychowawczynią p. Martyną
Jagiełłowicz-Kaczmarek udali się na pierwszą, wspólną wycieczkę do
Poznania. Celem wycieczki była integracja klasy oraz poznanie budowy
anatomicznej człowieka. Pierwszym punktem wyprawy była wystawa Body
Words - oryginalna wystawa twórcy metody plastynacji dr. Gunthera von
Hagensa. Zwiedzający mieli możliwość poznania tajników i potencjału
ludzkiego ciała. Uczestnicy wycieczki podziwiali także prawdziwe 
eksponaty, a było ich aż 160! Następnym punktem wyprawy był pobyt w
parku trampolin ,,Stacja Grawitacja”, który sprzyjał wyrabianiu nawyku
aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracji zespołu klasowego.
 Mamy nadzieję, że dzięki podjętym działaniom integracyjnym uczennice i
uczniowie będą dobrze czuli się razem ze sobą w nowej klasie.
Martyna z kl. 8c

W dniach 14-16 grudnia 2022r. uczniowie klas VIII i klasy VII przystąpili do
pisania próbnego egzaminu ósmoklasisty sprawdzającego wiedzę i
umiejętności z języka polskiego, matematyki języka angielskiego oraz
języka niemieckiego.  Celem egzaminu próbnego było sprawdzenie
wiadomości i umiejętności, które zostały opanowane w stopniu
zadawalającym, a które wymagają jeszcze doskonalenia. Ponadto praca z
arkuszem egzaminacyjnym pozwoliła zorientować się, jakiego typu zadania
pojawiają się na poszczególnych częściach i jak należy kodować i
zaznaczać odpowiedzi na karcie.
Wszystkim uczniom życzymy najlepszych wyników!
Vanessa z kl. 8c
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WYWIAD Z PANEM KRZYSZTOFEM
DYZERTEM- NAUCZYCIELEM WYCHOWANIA

FIZYCZNEGO w SP2 W SZAMOTUŁACH

   SPOTKANIE Z DZIENNIKARZEM PANEM MARCINEM
STEFANIAKIEM

      PODSUMOWANIE AKCJI „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ         
                     ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 2022”

V: Dzień dobry, czy mogłabym zadać Panu kilka pytań?
P.K: Dzień dobry, oczywiście, że tak!
V: Dobrze, w takim razie pierwsze pytanie: Czy od zawsze chciał Pan
zostać nauczycielem?
P.K: Tak, moi rodzice byli nauczycielami wychowania fizycznego. Od
małego przebywałem na zajęciach w sali gimnastycznej, chciałem jak oni
zostać nauczycielem.
V: To bardzo ciekawe, jak zaczęła się Pana przygoda z nauczaniem?
P.K: Po skończonych studiach zacząłem pracę w Szkole Podstawowej w
Kaźmierzu.
V: Słyszałam, że to szkoła na wysokim poziomie, czy ktoś Pana
zainspirował?
P.K: Nie wiem, czy mnie ktoś zainspirował, ale jeździłem na zawody z
rodzicami, obserwowałem treningi, spodobało mi się to zajęcie i chciałem
taką pracę wykonywać.
V: Czyli można powiedzieć, że zainspirowali Pana rodzice?
P.K: Tak, właściwie, to tak.
V: Co skłoniło Pana do nauczania akurat w naszej szkole?
P.K: W tym budynku zacząłem uczyć, kiedy było tu jeszcze Gimnazjum nr
1. To był drugi etat, a dokładniej pół etatu.  Mieszkałem w Szamotułach,
dojazdy do Kaźmierza były bardzo uciążliwe. Dlatego też zrezygnowałem
ze szkoły w Kaźmierzu i tak ciągnę. W międzyczasie gimnazjum zastąpiła
Szkoła Podstawowa nr 2. Jest to szkoła sportowa, więc czuję się w niej
akurat bardzo dobrze.
V: Co Pan lubi robić w wolnym czasie?
P.K: W wolnym czasie lubię słuchać muzyki, no… i uprawiać sport
(śmiech). Uwielbiam też góry. Co roku je odwiedzam i nigdy nie mam dość.
V: Jaki kraj najbardziej chciałby Pan odwiedzić?
P.K: Jest wiele krajów, które chciałbym zwiedzić, ale najbardziej zależy mi
na zobaczeniu Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych.
V: Tak, to piękne miejsca! Jakie ma Pan plany na przyszłość?
P.K: Jakie mam plany na przyszłość? Być zdrowym, cieszyć się życiem i
robić to, co robię.
V: To bardzo ważne, czy od początku chciał Pan uczyć wychowania
fizycznego?
P.K: Tak, od początku chciałem być nauczycielem, ale tylko wychowania
fizycznego!
V: Czy chciał Pan kiedyś zrezygnować ze swojej posady?
P.K: Był taki moment, kiedy chciałem zrezygnować ze względu na zarobki
nauczycielskie, ale zrezygnowałem z tego pomysłu i zamierzam być dalej
nauczycielem.
V: Cieszę się, że zrezygnował Pan z tego pomysłu. Czy gdyby mógłby Pan
cofnąć czas i zmienić przeszłość, zrobiłby Pan to?
P.K: Nie, bo mogłaby mi się zmienić rodzina, a tego bym nie chciał.
V: To bardzo wzruszająca odpowiedź. Dziękuję bardzo, że zgodził się Pan
na przeprowadzenie wywiadu.
P.K: To ja dziękuję, nigdy nikomu nie udzielałem wywiadu.
V: Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miała przyjemność przeprowadzić
z Panem kolejny wywiad. Życzę wielu sukcesów i spełnienia marzeń o
wyjazdach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
P.K: Ja również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo.
Rozmawiała: Vanessa z kl. 8c

W poniedziałek 12 grudnia 2022 r. naszą szkołę odwiedził Pan Marcin
Stefaniak - dziennikarz Gazety Dzień Szamotulski i Portalu Nasze Miasto
Szamotuły. W zorganizowanym przez Panią Marię Tomkowiak spotkaniu
uczestniczyli uczniowie kl. 7s i redaktorki gazety Dwójka News. Nasz gość
opowiedział uczniom o swojej pracy, przybliżając tajniki zawodu
dziennikarza. Pan Marcin przyniósł gazety, w których opublikowane zostały
informacje na temat naszej szkoły. Wiele z tych artykułów i dołączonych do
nich zdjęć jest jego autorstwa. Z zainteresowaniem słuchaliśmy, jak
opowiadał o swoich studiach, drodze do publicystyki, pracy w redakcji Dnia
Szamotulskiego oraz o urokach i specyfice swojego zawodu. Wyjaśniał też
pojęcia związane z dziennikarstwem. Uczniów interesowało, co trzeba
zrobić, aby zostać dziennikarzem. Dowiedzieliśmy się, jakie cechy i
umiejętności potrzebne są w tym zawodzie. Z wypowiedzi naszego gościa
wynikało, że lubi on swoją pracę. Zachęcał nas do pisania i próbowania
swych sił w dziennikarstwie. Myślę, że wielu uczestników tego spotkania już
wie, jaki zawód wybrać w przyszłości. Być może ktoś z nas zostanie
redakcyjnym kolegą Pana Marcina. Życzymy naszemu gościowi weny
twórczej i wielu ciekawych tematów do zaprezentowania szamotulskiej
społeczności.  
Aleksandra z kl. 7s

21 grudnia 2022r. w SP2 odbyło się podsumowanie akcji szkolnej „I Ty
możesz zostać św. Mikołajem 2022”. Koordynatorem akcji był Szkolny Klub
PCK działający przy SP2 już od wielu lat. Hasło przewodnie, które
patronowało w tym roku działalności członków SK PCK brzmiało:
,,DOBROĆ DAWANA INNYM, ZAWSZE DO NAS POWRACA”. Grudniowy
finał wyżej wspomnianego przedsięwzięcia to już tradycja naszej szkoły.
Uczniowie wraz z wychowawcami opowiadali o swoich dobrych uczynkach,
które miały miejsce w grudniu. Nasi koledzy i koleżanki z SP2 spełniali
marzenia innych, przygotowali paczki dla potrzebujących, zbierali jedzenie
dla zwierząt, jak również zorganizowali wiele innych dobroczynnych
działań.  Całą akcję zakończyliśmy wspólnym kolędowaniem. Pamiętajmy,
iż warto pomagać, a razem możemy więcej. Dziękujemy wszystkim za
zaangażowanie. Jesteście WIELCY!
Vanessa z kl. 8c
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