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ZACZYNAMY ROK SZKOLNY 2013/2014
Wyjątkowo, bo 2 września, rozpoczął się nowy rok
szkolny 2013/2014. Po mszy św. w Kolegiacie kartuskiej
udaliśmy się na uroczysty apel do szkoły, który ze względu
na brzydką pogodę odbył się w sali gimnastycznej.
Przewodniczący Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej –
Szymon Korytowski przywitał wszystkich uczniów, po
czym oddał głos panu dyrektorowi. Pan Piotr Kloczkowski
przypomniał nam, że w nowym roku szkolnym mamy
przykładać się do nauki, gdyż uczymy się dla siebie, a nie
dla rodziców czy nauczycieli.
Gorącymi oklaskami powitaliśmy również pierwszaków,
którzy trochę przestraszeni, ale na pewno pełni zapału do
zdobywania wiedzy, weszli na salę ze swoimi
wychowawczyniami.
Po pięknym przemówieniu księdza proboszcza Piotra
Krupińskiego poszliśmy do klas. Zapisaliśmy nowe plany
lekcji i omówiliśmy bardzo smutny temat, a mianowicie
rozpoczęcie II wojny światowej.
Myślę, że wszyscy bardzo cieszą się z ponownego
spotkania z kolegami i koleżankami z klasy. Chciałabym
życzyć naszym czytelnikom wspaniałych wyników w nauce
w nowym roku szkolnym!
Monika M.

JESTEŚMY NA
WARTO
FACEBOOKU

ZA TYCH, CO WALCZYLI

W NUMERZE

PAMIĘTAĆ:
We wrześniu, w 74. rocznicę zbrodni hitlerowskiej na
mieszkańcach Kartuz, uczniowie klasy VIa wraz
z nauczycielem udali się w miejsca, w których kultywuje się
pamięć o tym wydarzeniu - pomnik przy drodze wyjazdowej
z Kartuz do Łapalic (na zdj.) oraz mogiły na cmentarzu.
Uczniowie poznali przejmującą historię sześciu mężczyzn
zamordowanych w dniu 14 września 1939 roku
w pobliskim lesie na Wzgórzu Wolności oraz ponad trzystu
mieszkańców z powiatu kartuskiego rozstrzelanych w lesie
nieopodal wsi Kaliska. Zapalili symboliczny znicz i uczcili
pamięć pomordowanych minutą ciszy.

Zapraszamy do
odwiedzenia i polubienia
szkolnego profilu
na portalu Facebook!

Przy pomniku

M.

www.facebook.com/
sp2kartuzy
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INTEGRACYJNE ZAJĘCIA
ARTYSTYCZNE

6 września wybraliśmy się z kółkiem dziennikarski i bibliotecznym na
warsztaty plastyczne do Centrum Informacji w Kartuzach.
Osoby niepełnosprawne dokładnie i po kolei uczyły nas, jak wykonać daną
rzecz. Każdy z nas przy ich pomocy zrobił kilka "cudów". Mieliśmy także
możliwość obejrzenia wystawy dzieł autorstwa chorych osób. Wszyscy
podziwialiśmy niesamowite rzeczy, które tam zaistniały.
Podczas warsztatów robiliśmy z gliny aniołki, z kolorowych szkieł witraże, broszki z filcu, kwiaty z wikliny, a drewniane przedmioty
codziennego użytku przyozdabialiśmy techniką decoupage. Swoje
własnoręcznie wykonane prace mogliśmy zabrać do domu.
Poznaliśmy również historie dwóch niepełnosprawnych osób - o upadku
z dachu i złamanym kręgosłupie, o walce z rakiem mózgu. Mimo że ich
opowieści były smutne, są oni pogodnymi i wesołymi ludźmi. Wspólna praca
dała nam wiele radości.
Dzięki tym warsztatom wiele się nauczyliśmy i to nie tylko prac ręcznych...
Zajęcia odbyły się dzięki panu Sławomirowi Matkowskiemu, kierownikowi
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie.

Robimy aniołki z gliny.

J.A.

Asia S.

KLUB DOBREJ KSIĄŻKI

„Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa”jest to książka
przygodowa dla młodzieży autorstwa Rafała Kosika.
Opowiada ona o przygodach trójki trzynastolatków podczas wakacji nad
morzem. Mieszkają w domku wynajmowanym przez Instytut Badań
Nadzwyczajnych, w którym pracuje tata Felixa. Instytut zajmuje się obecnie
sprawą przedwojennej bazy, w której znajduje się ogromny pierścień.
Badacze nie wiedzą, do czego on służy. W wyniku serii przypadków
przyjaciele odkrywają, po co stworzono pierścień, a potem przypadkowo
kilka razy przenoszą się w czasie, przeżywając niezwykłe przygody.
Uważam, że jest to książka, którą warto przeczytać.
Julia J.

www.dziennikbaltycki.pl
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NARODOWE CZYTANIE FREDRY

7 września w sobotę cała Polska czytała i słuchała utworów Aleksandra Fredry, znanego
komediopisarza. W Kartuzach spotkanie z jego utworami miało miejsce w sali widowiskowej w
Bibliotece Publicznej. Takie wydarzenie nie mogło się obejść bez naszego udziału! Szkołę Podstawową
nr 2 reprezentowała Joasia Stoltmann, która przed publicznością przedstawiła wiersz Fredry "Bajka o
osiołku". Wszyscy słuchacze nagrodzili wspaniały występ Asi głośnymi brawami. Uroczystość
prowadził aktor Teatru Miniatura pan Arkadiusz Urban.

WYWIAD
Z PIERWSZOKLASISTAMI

1. Jak podoba Ci się w szkole?
Paweł z I b: Jest fajnie, bo wychodzimy często na
dwór.
Błażej z I a: Dobrze, mam fajnych kolegów.
2. Czy bałeś się pierwszego dnia w szkole?
Paweł z I b: Nie. Mam w szkole siostrę.
Błażej z I a: Nie, bo chodziłem już tu do zerówki.
3. Czy masz już kolegów/koleżanki?
Paweł z I b: Tak, mam ich dużo, nawet jedną
koleżankę Agatę.
Błażej z I a: Tak, dwóch Pawłów, Kamila i
jeszcze wielu innych. Najbardziej lubimy razem
kolorować obrazki.
4. Co Cię najbardziej interesuje?
Oliwia z I b: Najbardziej lubię malować farbami,
kredkami i mazakami.
Paweł z I a: Najbardziej lubię grać w piłkę.
5. Czy zdarzyło Ci się nie odrobić zadania
domowego?
Paweł z I a: Tak, kilka razy nie narysowałem
szlaczków.
Oliwia z I b: Robię wszystkie zadania domowe,
jak pani zada.
Rozmawiały: Julia J. i Asia S.

Gratulujemy Joasi odwagi i umiejętności pięknego czytania!!!

AWANS NASZYCH PIŁKARZY
DO ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH
Pierwszaki
Wspaniale rozpoczął się rok szkolny 2013/2014
dla młodych piłkarzy z naszej szkoły. 27 września
w Rumi odbył się II etap eliminacji wojewódzkich
IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda
Tuska w piłkę nożną chłopców dla rocznika 2002 2003. I znów nasi piłkarze pokazali swój kunszt
gry w piłkę. Drużyna „Dwójki” zajęła pierwsze
miejsce w swojej grupie i tym samym
awansowała do eliminacji wojewódzkich, które
odbędą się 2 października w Kwidzynie. Naszych
chłopców trenuje pan Marcin Adamczyk.
TRZYMAMY KCIUKI!!!.
Nasza drużyna

M.A.

J.A.

Po rozegraniu wszystkich meczy reprezentacje
zajęły poszczególne miejsca:
1. miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Kartuzach
2. miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
3. miejsce – Szkoła Podstawowa w Kostkowie
4. miejsce – Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie
Reprezentację
naszej
szkoły
tworzyli
następujący uczniowie: Formela Kacper,
Chlebba Piotr, Jandziński Łukasz, Jarzębiński
Maksymilian, Konkol Dominik, Kulas Kacper,
Mielewczyk Kamil, Raczyński Paweł, Warmowski
Gracjan, Zarach Maksymilian.
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HUMOR :)))

rys. Zosia K.

humor

SPRZĄTANIE ŚWIATA
Jak co roku we wrześniu uczniowie naszej
szkoły wraz z wychowawcami ruszyli na pomoc
środowisku naturalnemu. Worki na śmieci
zapełniały się w szybkim tempie. Jesiennym
porządkom towarzyszyła piękna pogoda, więc
tym
chętniej usuwaliśmy
ślady
ludzkiej
bezmyślności - przecież to od nas zależy, w jakiej
okolicy mieszkamy.

MUZYKA
SZKOLNA LISTA PRZEBOJÓW
1. Miley Cyrus – Wrecking Ball
2. Eminem - Berzerk
3. Sylwia Grzeszczak - Pożyczany
4. Walks Like Rihanna - The Wanted
5. One Direction - Best Song Ever

REDAKCJA:
M. Bladowska, M. Ciachowska, A. Goitowska,
J. Jurek, L. Karczewska, Z. Kiedrowska,
D. Markowska, M. Miłejko, J. Stoltmann.

6. Dawid Guetta/Rihanna - Right Now
7. Door Die - 30 seconds to Mars
8. Miley Cyrus - We Can’t Stop
9. Enej - Symetryczno-liryczne
10. Lana Del Rey - Dark Paradise
Propozycje do szkolnej lisy przebojów zgłaszajcie
do Zosi z kl. VIa.

M. Cyrus

int.

